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Relación de deputadas e deputados do Parlamento de Galicia  
IX Lexislatura 

(Actualizada a 22 de abril de 2015) 

 
Para votación por chamamento 

 
APELIDOS E NOME GP SI NON ABST. 

1.   Acu¶a do Campo, Mar²a Carmen S    
2.   Ad§n Villamar²n, Mar²a do Carme BNG    
3.   Arias Veira, Pedro Manuel P    
4.   Baamonde D²az, Agust²n P    
5.   Beiras Torrado, Xos® Manuel AGE    
6.   Blanco Paradelo, Mois®s P    
7.   Camino Copa, Ćngel P    
8.   Casti¶eira Broz, Jaime P    
9. D²az P®rez, Yolanda AGE    
10. Docasar Docasar, Ricardo Vicente S    
11. Dorado Souto, Javier P    
12. Fajardo Recouso, Juan Manuel AGE    
13. Fari¶as Sobrino, Hip·lito P    
14. Fern§ndez Fern§ndez, Ra¼l S    
15. Freire Abeij·n, Jos® Santiago P    
16. Gallego Calvar, Mar²a Carmen S    
17. Gallego Lomba, Jos® Manuel S    
18. Garc²a Garc²a, Pablo S    
19. Garc²a Pac²n, Mar²a Isabel P    
20. Goldar G¿imil, Jes¼s Antonio P    
21. G·mez Alonso, Alejandro P    
22. Gonz§lez Sant²n, Juan Carlos S    
23. Guerra Fern§ndez, Javier Jorge P    
24. Iglesias Sueiro, Carmen M    
25. ĉ¶iguez Mart²nez, Jaime P    
26. Jorquera Caselas, Francisco Xes¼s BNG    
27. Losada Ćlvarez, Abel Ferm²n S    
28. Mart²nez Garc²a, Mar²a Consuelo M    
29. Mart²nez Sierra L·pez, Vidal P    
30. M®ndez Romeu, Jos® Luis S    
31. Moreira Ferro, Jacobo P    
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32. Mouri¶o Villar, Antonio P    
33. N·voa L·pez, Enrique P    
34. N¼¶ez Centeno, Aurelio Alfonso P    
35. Oubi¶a Solla, Rosa P    
36. Pardo L·pez, Mar²a del Carmen P    
37. Paz Franco, Mar²a Tereixa BNG    
38. P®rez Hern§ndez, Berta P    
39. Pi¶eiro Mart²nez, Mar²a Soledad P    
40. Pombo Rodr²guez, Cosme Eladio BNG    
41. Pont·n Mondelo, Ana Bel®n BNG    
42. Pouso Maneiro, Mar²a Herminia P    
43. Prado Cores, Mar²a Montserrat BNG    
44. Prado del R²o, Paula P    
45. Prado Pati¶o, Jes¼s Miguel P    
46. Puy Fraga, Pedro P    
47. Quintas Ćlvarez, Mar²a Remedios S    
48. Rodas Chapela, Daniel BNG    
49. Rodr²guez Arias, Marta P    
50. Rodr²guez Barreira, Mar²a Julia P    
51. Rodr²guez-Vispo Rodr²guez, Marta Mar²a P    
52. Romero Fern§ndez, Cristina Isabel P    
53. Ron Fern§ndez, Jos® Javier AGE    
54. S§nchez Bugallo, Jos® Antonio S    
55. S§nchez Garc²a, Ant·n AGE    
56. Santos P®rez, Ram·n P    
57.Santos Regueiro, Jos® Francisco P    
58. Sestayo Doce, Beatriz S    
59. Solla Fern§ndez, Eva AGE    
60. Tellado Filgueira, Miguel Ćngel P    
61. Trenor L·pez, Gonzalo P    
62. Val Alonso, Jos® Ram·n S    
63. Varela Suanzes-Carpegna, Daniel Luis P    
64. V§zquez Abad, Jes¼s P    
65. V§zquez D²az, Ram·n AGE    
66. V§zquez Fern§ndez, Manuel S    
67. Vil§n Lorenzo, Patricia S    
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68. Rueda Valenzuela, Alfonso P    
69. N¼¶ez Feij·o, Alberto P    

 
DEPUTADAS E DEPUTADOS DA MESA DO PARLAMENTO 

 
70. Burgo L·pez, Concepci·n S    
71. Balseiro Orol, Jos® Manuel P    
72. Soneira Tajes, Mar²a Soledad S    
73. Santalices Vieira, Miguel Ćngel P    
74. Rojo Noguera, Pilar P    
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Admisión a trámite, asignación a comisión e apertura do prazo
de presentación de emendas do Proxecto de lei de creación do
Colexio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Galicia

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 3 de marzo de
2015, adoptou o seguinte acordo:

Admisión a trámite, asignación a comisión e apertura do
prazo de presentación de emendas

- 34012 (09/PL-000025)
Presidencia da Xunta de Galicia
Proxecto de lei de creación do Colexio Oficial de Dietistas-
Nutricionistas de Galicia
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examinado o devandito proxecto e logo de verificar que
reúne a documentación e os antecedentes previstos no artigo
111 do Regulamento, a Mesa, por unanimidade, acorda:

1º. Admitir a trámite, polo procedemento lexislativo ordina-
rio, o Proxecto de lei de creación do Colexio Oficial de Die-
tistas-Nutricionistas de Galicia.

2º. Logo de audiencia da Xunta de Portavoces do 3 de marzo
de 2015, asignalo á Comisión 1ª, Institucional, de Adminis-
tración Xeral, Xustíza e Interior,  e ordenar a súa publicación
no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia.

3º. Abrir o prazo regulamentario de 15 días hábiles para a
presentación de emendas, que comezará a contar a partir do
día seguinte ao da publicación no Boletín Oficial do Parla-
mento de Galicia. O prazo remata o día 23 de marzo de
2015, ás 18.30 horas.

Santiago de Compostela, 3 de marzo de 2015
Pilar Rojo Noguera

Presidenta

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIANúmero 425
4 de marzo de 2015
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1. Procedementos parlamentarios
1.1. Procedementos de natureza normativa
1.1.2. Propostas de normas

1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei

1.1.2.1.1. Proxectos de lei

A Comisión 1ª, Institucional, de Administración xeral, Xus-
tiza e Interior, na reunión do 26 de marzo de 2015, adoptou
os seguintes acordos:

Cualificación de emendas á totalidade

- 34012 (09/PL-000025)
Proxecto de lei de creación do Colexio Oficial de Dietistas-
Nutricionistas de Galicia
BOPG n.º 425, do 04.03.2015

Examinados os escritos presentados e dado que se axustan
aos requisitos establecidos no Regulamento da Cámara,
acórdase a súa admisión co seguinte detalle:

Emendas á totalidade (un total de 1)

— Do G.P. Mixto (doc. núm. 35561).

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA
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Número 438
27 de marzo de 2015
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GRUPO MIXTO 

PARLAMENTO DE GALICIA 

 

 

Parlamento De Galicia | Emenda 

 

1 

Á MESA DO PARLAMENTO 
 

O Grupo Parlamentar Mixto, a iniciativa da súa deputada Consuelo Martínez 

García, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

emenda á totalidade, ao Proxecto de Lei de Creación do Colexio Oficial de 

Dietistas-Nutricionistas de Galicia (documento nº 34012, expediente 

09/PL-000025), polos seguintes motivos:  

 

• O Consello Galego da Competencia advirte que a Comisión Nacional da 

Competencia sinala que a colexiación, inda que sexa voluntaria supón unha 

barreira de entrada ao mercado do traballo.  

• O Consello Galego da Competencia recomenda ao Consello da Xunta que 

non aprobe este Proxecto de Lei de Creación do Colexio Oficial de Dietistas-

Nutricionistas. 

• Tras a implantación do Modelo Bolonia nas nosas Universidades, non pode 

limitarse o acceso a unha actividade profesional en función dunha titulación 

académica. 

• Moitas profesións sanitarias están reguladas e non colexiadas. 

• Non queda xustificado a motivación nun interese público  

• O rexeitamento do Consello Económico e Social de Galicia que tampouco 

observa interese público e amosa a súa preocupación pola proliferación de 

Colexios Profesionais. 

 

Polo exposto, o Grupo Parlamentar Mixto, a iniciativa da súa deputada 
Consuelo Martínez, formula a presenta emenda de totalidade ao proxecto de 
Lei de Creación do Colexio Oficial de Dietistas-Nutricionestas de Galicia 
solicitando a súa devolución ao Goberno. 

Pazo do Parlamento a luns, 23 de marzo de 2015 

Asdo.: Consuelo Martínez García 
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GRUPO MIXTO 

PARLAMENTO DE GALICIA 

 

 

Parlamento De Galicia | Emenda 

 

2 

Deputada e voceira do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Consuelo Martínez García na data 23/03/2015 13:52:03 
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 GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR  

DE GALICIA 

Rúa do Hórreo, 63 

 15702 Santiago de Compostela 

 T. 981 551 510 

 F. 981 551 422  

 gp-pp@parlamentodegalicia.es 

 www.ppdegalicia.com 

 

 

A Mesa do Parlamento 
 

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu 
Portavoz, ao abeiro do disposto no artigo 122 e concordantes do 
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición de lei 
de reforma da Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de 
Contas, e outras normas, para a prevención da corrupción. 

 
Antecedentes: 
 
. Constitución Española 
. Estatuto de Autonomía de Galicia 
. Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas 
. Lei 4/1986, do 26 de decembro, de modificación da Lei 

6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas 
. Regulamento de Réxime Interior do Consello de Contas 
. Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de 

Cuentas. 
. Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de 

Cuentas. 
. Texto refundido da Lei de Réxime financeiro e orzamentario 

de Galicia, aprobado polo Decreto Lexislativo 1/1999, de 7 de 
outubro 

. Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia. 
 
Exposición de motivos: 
 

O Consello de Contas de Galicia, o órgano de control e fiscalización 
externo das contas do sector público autonómico galego, ocupa 
unha posición especialmente relevante no tecido institucional da 
Comunidade Autónoma. Creado no propio Estatuto de Autonomía 
de Galicia, no seu artigo 53.2, desenvolvido por unha das primeiras 
leis da Comunidade Autónoma (a6/1985, do 24 de xuño, do 
Consello de Contas; reformada pola lei 4/1986), desde que o 
Consello de Contas se puxo en marcha no ano 1991 ten gañado o 
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merecido recoñecemento da sociedade galega pola súa continuada 
contribución, a través dos sucesivos informes presentados ao 
Parlamento, á mellora da xestión dos recursos públicos 
administrados polo sector público autonómico.  

Transcorridas máis de dúas décadas desde o inicio da súa 
andadura, e atendendo ás novas circunstancias económicas, 
políticas e sociais, que teñen mudado para ben as demandas 
cidadás de transparencia, honestidade e eficiencia no uso dos 
cartos públicos, considérase oportuno, e mesmo necesario, 
proceder a reformar a Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de 
Contas, así como outros preceptos de normas conexas, coa 
finalidade de reforzar as competencias do órgano de control externo 
da Comunidade Autónoma, a súa independencia e a súa propia 
eficiencia e capacidade de cooperación con outras institucións. 
Unha finalidade que a súa vez permite ao Parlamento de Galicia, en 
representación do conxunto da cidadanía galega, reafirmar a súa 
vontade de exercer o seu autogoberno no marco da Constitución de 
1978 e do Estatuto de Autonomía de 1981. 

Para elo, en primeiro lugar, nesta norma se lle atribúen 
especificamente ao Consello de Contas as competencias en 
materia de prevención da corrupción no ámbito da actividade 
económico financeira do sector público autonómico. Seguindo unha 
suxestión reiteradamente expresada polos comparecentes 
convocados á Comisión de Estudo de Prevención da Corrupción 
creada nesta cámara lexislativa; e o modelo que, entre outros, ten 
adoptado con éxito a veciña República Portuguesa; o Consello de 
Contas asume a responsabilidade de colaborar coas 
administracións suxeitas ao seu ámbito de actuación na elaboración 
de manuais de xestión de riscos; de comprobar os sistemas de 
prevención da corrupción que se poñan en marcha; de asesorar 
sobre os instrumentos normativos máis axeitados para previr e 
reprimir a corrupción; e de fomentar na sociedade civil, e 
particularmente no ámbito empresarial, a transparencia e o 
comportamento ético nas súas relacións co sector público. Créase 
para elo unha nova sección no Consello de Contas, a de prevención 
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da corrupción; que estará presidida polo Conselleiro Maior e 
asistida por todo o persoal do Consello. 

Paralelamente, e como parte dos mecanismos preventivos, o 
Consello de Contas asume a competencia de fiscalizar e controlar a 
actividade económico financeira das formacións políticas que 
perciban subvencións da Comunidade Autónoma; e a evolución dos 
bens patrimoniais das persoas que ocupen altos cargos no sector 
público autonómico. Así mesmo se establece un novo mecanismo 
de inicio dos procedementos de fiscalización a través de denuncias 
remitidas pola cidadanía ou asociacións con personalidade xurídica, 
á fin de fomentar a participación cidadá na prevención e represión 
da corrupción. E, finalmente, ábrese a vía para que o Consello, a 
petición dos órganos competentes, poida emitir informes facultativos 
que unifiquen os criterios que permiten levantar os reparos que no 
ámbito da administración local e en materia económico financeira se 
poidan presentar. Unha competencia que, en artigo adicional e 
respecto das materias xurídicas, se lle atribúe nesta lei ao Consello 
Consultivo de Galicia. 

O modelo elixido reforza o papel institucional do Consello de 
Contas, pero tamén evita incorrer nos gastos adicionais asociados á 
creación de novas oficinas, departamentos ou axencias de 
prevención da corrupción, e permite á vez aproveitar a experiencia 
do seu persoal e a proximidade do propio Consello á realidade 
económico financeira cuxa integridade se trata de salvagardar. 

En segundo lugar, e para reforzar a capacidade do Consello de 
Contas nas súas funcións fiscalizadoras e de prevención da 
corrupción, esta norma afortala a autonomía e independencia do 
organismo fiscalizador externo da Comunidade Autónoma. Para elo, 
e ao igual que noutras institucións autonómicas recentemente 
reformadas, se establece a obrigatoriedade da comparecencia 
previa no Parlamento dos candidatos ou candidatas ao Consello de 
Contas; e se somete aos conselleiros e conselleiras ao mesmo 
réxime de transparencia que aos membros do Consello da Xunta. 
Os conselleiros pasan a ser, en canto responsables dos 
departamentos sectoriais que realizan os informes, novos órgaos 
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dentro da estrutura do Consello; e ademais se especifican os 
requisitos necesarios para ocupar o posto de Secretario Xeral. 

A independencia tamén se afortala coas disposicións que esta 
norma prevé en materia de persoal: se actualiza a lexislación de 
referencia; se garante o mantemento das condicións laborais do 
persoal que actualmente desenvolve as súas funcións no Consello; 
e se prevé como procedemento habitual para a provisión de prazas 
o do concurso específico. O Consello asume por lei a competencia 
para a aprobación da súa relación de postos de traballo. E no 
exercicio das súas funcións, as persoas que desempeñan as tarefas 
de auditoría ven reforzadas as súas capacidades mediante o 
establecemento da súa condición de axente da autoridade; 
mediante a concreción do seu dereito a solicitar evidencias 
documentais en calquera tipo de soporte; e coas novas obrigas que 
se establecen para as persoas físicas ou xurídicas suxeitas á 
actuación de control. Estas últimas persoas, a súa vez, ven 
recoñecido nesta norma o seu dereito de audiencia, aínda que 
cesaran no desempeño do posto directivo ou de traballo no ente 
fiscalizado. 

En terceiro lugar esta lei introduce instrumentos de cooperación 
entre o Consello de Contas e outras administracións para o mellor 
cumprimento das súas finalidades. En primeiro lugar co Parlamento, 
xa que o Consello pasa a ser a institución asesora da cámara 
lexislativa en materia económico-financeira e asume a competencia 
de respostar ás consultas que se lle plantexen sobre a execución e 
liquidación dos orzamentos autonómicos, así como sobre os 
proxectos normativos que afecten aos ingresos e aos gastos. Así 
mesmo, aproveitase esta norma para acordar, mediante a reforma 
do apartado 1  do artigo 121 do texto refundido da Lei de Réxime 
financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto 
Lexislativo 1/1999, de 7 de outubro, para adiantar a data de 
remisión ao Consello de Contas da conta xeral da Comunidade 
Autónoma, que queda fixada no 30 de setembro, o que permitirá ao 
Consello adiantar o seu traballo de fiscalización. 

Créase, para mellorar a colaboración co executivo cun enfoque de 
auditoría única, unha Comisión Mixta formada por representantes 
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do Consello de Contas e a Intervención Xeral da Comunidade 
Autónoma. E recoñécese a capacidade do Pleno do Consello para 
subscribir protocolos ou convenios de colaboración con outros 
órganos de control externo ou con entidades públicas ou privadas, 
sempre coa finalidade de mellorar o exercicio das súas funcións. 

En cuarto e último lugar, a modificación da lei 6/1985, do 24 de 
xuño, do Consello de Contas, permite actualizar, dacordo coas 
novas dispoñibilidades tecnolóxicas, os medios de comunicación e 
publicación empregados polo Consello; así como poñer ao día 
outros aspectos organizativos. 

 

 

Artigo 1. Modifícase a Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de 
Contas, nos seguintes termos: 

1. Modifícase o apartado 1 do artigo 1 da Lei 6/1985, do 24 de 
xuño, do Consello de Contas, que queda redactado como segue 
a continuación: 

“1. O Consello de Contas de Galicia, como órgano de 
fiscalización das contas e da xestión económico-financeira e 
contable, exercerá a súa función en relación coa execución dos 
programas de ingresos e gastos do sector público da 
Comunidade Autónoma e asesorará ao Parlamento de Galicia 
en materia económico financeira”. 

 

2. Engádese un novo apartado 3 ao artigo 1 da Lei 6/1985, do 24 
de xuño, do Consello de Contas, coa seguinte redacción: 

“3. Para garantir unha correcta xestión das finanzas públicas 
autonómicas o Consello de Contas de Galicia asume a 
competencia de prevención da corrupción no ámbito do Sector 
Público autonómico.” 
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3. Modifícase o artigo 2 da Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello 
de Contas, que queda redactado como segue a continuación: 

“Artigo 2. Ámbito de actuación e funcións. 

1.- Aos efectos desta Lei, compoñen o sector público da 
Comunidade Autónoma: 

 

a) A Administración Xeral da Comunidade Autónoma e as 
Entidades públicas instrumentais respecto das que a 
Administración Xeral da Comunidade Autónoma exerce 
xurídicamente, de forma directa ou indirecta, unha posición de 
dominio, entendendo como tal, a estes efectos, aquela na que 
se exerce un control análogo ao dos propios servizos da 
Administración.  

b) As Entidades Locais e os entes ou organismos, cualquera 
que sexa a sua forma xurídica, dependentes ou controlados 
directa ou indirectamente por aquelas. 

c) As Universidades Públicas da Comunidade e as suas 
entidades ou organismos dependentes. 

d) As Corporacións ás que se refiere o número 29 do artigo 27 
do Estatuto de Autonomía de Galicia.  

2.- O Consello de Contas poderá exercer as suas funcións 
respecto das persoas físicas ou xurídicas beneficiarias de 
subvencións, crétos, avais ou calquer outro tipo de axuda 
pública e sobre os concesionarios de servizos públicos. 
3.- A función fiscalizadora e de control do Consello de Contas 
inclúe a actividade económico-financeira das formacións 
políticas e das fundacións e asociacións vencelladas a elas que 
perciban, dacordo coa lexislación autonómica vixente, 
subvencións pola súa concurrencia ás eleccións ao Parlamento 
de Galicia ou para atender os gastos de funcionamento nos que 
ditas organizacións incorran no territorio da Comunidade 
autónoma 
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4.- O Consello de Contas fiscalizará a evolución dos bens 
patrimoniais das persoas que ocupen altos cargos no sector 
público autonómico. Para cumprir con esta función fiscalizadora, 
que se referirá ao período do mandato do cargo público, o 
Consello de Contas terá acceso ao Rexistro de Bens 
Patrimoniais de Altos Cargos da Xunta de Galicia nos termos 
que regulamentariamente se determinen. O informe que se 
emita fará constar a inexistencia de incidencias ou, no caso de 
atopar un incremento patrimonial inxustificado, explicitará 
exclusivamente as referidas ao alto cargo do goberno ao que se 
lle aprecien. Neste último caso, a persoa fiscalizada ten dereito 
ao trámite de audiencia previo á emisión do informe.  

 
4. Modifícase o artigo 3 da Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello 

de Contas, que queda redactado como segue a continuación: 

 
“Artigo 3. Réxime interior. 

Correspóndelle ó Consello de Contas a competencia en materia 
de réxime interior, persoal así como a aprobación da relación de 
postos de traballo. 

Deberá elabora-lo seu proxecto de presupostos, que se 
integrará nos xerais da Comunidade Autónoma, nunha sección 
específica diferenciada, para que sexa sometido á aprobación 
do Parlamento de Galicia.” 

5. Substitúese o apartado f e engadese un novo apartado i) dentro 
do artigo 4 da Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de 
Contas, que quedan redactados como seguen a continuación: 

“f) Emitir ditames e consultas que en materia de contabilidade 
pública e de xestión económico-financeira lle soliciten as 
institucións e os entes públicos galegos; así como atender as 
consultas do Parlamento sobre os orzamentos da Comunidade 
Autónoma, a súa execución e liquidación e emitir opinión, a 
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solicitude do Parlamento ou da Xunta, sobre proxectos 
normativos que afecten aos ingresos ou gastos públicos. 

i) Emitir informes facultativos a petición dos órganos 
competentes da administración local para resolver as 
discrepancias e con carácter previo a ditar a resolución 
correspondente, cando no exercicio da función interventora 
prevista nos artigos 213 e seguintes do Texto Refundido da Lei 
Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real decreto 
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, se formulasen reparos que 
versen sobre cuestións económico-financeiras e os órganos aos 
que afecten os ditos reparos non estean de acordo con estes. 

6. Modifícase o apartado 1 do artigo 5 da Lei 6/1985, do 24 de 
xuño, do Consello de Contas, que queda redactado como segue 
a continuación: 

“1. Se no exercicio da súa función fiscalizadora o Consello de 
Contas advertise a existencia de indicios de responsabilidade 
contable, dará traslado das correspondentes actuacións ó 
Tribunal de Contas para que este efectúe o enxuizamento das 
mesmas”. 

7. Engádese un novo artigo 5 bis na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do 
Consello de Contas, coa seguinte redacción: 

“Artigo 5 bis. Prevención da corrupción 
O Consello de Contas desempeña as seguintes competencias 
en materia de prevención da corrupción:  

a) Colaborar coas administracións suxeitas ao ámbito de 
actuación do Consello de Contas na elaboración de códigos 
de conduta e manuais internos de xestión de riscos que 
permitan garantir o comportamento ético dos xestores 
públicos. 

b) Solicitar información ás administracións relativas a os seus 
sistemas de prevención da corrupción, comprobando o 
axeitado deseño e implantación das políticas de integridade 
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e propoñendo melloras que garantan a transparencia e 
reduzan as oportunidades de fraude. 

c) Asesorar ao Parlamento, á administración autonómica e as 
administracións suxeitas ao ámbito de actuación do 
Consello de Contas sobre  os instrumentos normativos ou 
internos de prevención e represión da corrupción.  

d) Fomentar a conciencia e participación cidadá  a favor da 
transparencia e o comportamento ético no sector público e 
impulsar dentro do sector privado o establecemento de 
mecanismos de autorregulación co fin de evitar prácticas 
irregulares, en particular nas empresas licitadoras e 
adxudicatarias de contratos, concesionarias de servizos 
públicos e beneficiarias de subvencións e axudas públicas.” 

 
8. Modifícase o artigo 6 da Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello 

de Contas, que queda redactado como segue a continuación: 

“Artigo 6. Órganos. 

Son órganos do Consello de Contas: 

1. O Pleno. 
2. O Conselleiro Maior ou Conselleira Maior. 
3. A Comisión de Goberno. 
4. As Seccións:  

a. De fiscalización 
b. De enxuiciamento 
c. De prevención da corrupción 

5. Os Conselleiros ou conselleiras 
6. A Secretaría Xeral.” 

 

9. Engádense dúas novas letras l) e m) dentro do apartado 3 do 
artigo 7 da Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas, 
coa seguinte redacción: 
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“l) Subscribir protocolos ou convenios de colaboración ou 
cooperación con outros órganos externos de fiscalización do 
sector público ou con entidades públicas ou privadas coa 
finalidade de mellorar o exercicio das funcións do Consello de 
Contas. 

m) Aprobar o Plan anual de Traballo do Consello, asi como a 
Memoria anual de actividades e a relación de postos de 
traballo.” 

 

10. Modifícase a letra d) dentro do apartado 4 do artigo 8 da Lei 
6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas, que queda 
redactada como segue a continuación: 

“d) Autorizar os gastos e dispor os pagos, así como a 
contratación de obras, bens, servicios, subministros e demais 
prestacións necesarias para o seu funcionamento.” 

 

11. Engádese un novo apartado 2 bis no artigo 10 da Lei 6/1985, do 
24 de xuño, do Consello de Contas, que queda redactado como 
segue a continuación: 

“2 bis.- Correspóndelle á Sección de Prevención da Corrupción o 
exercicio das funcións descritas no artigo 5 bis desta lei. Estará 
presidida polo Conselleiro Maior, e actuará asistida polo persoal 
do Consello de Contas. A sección elaborará un programa anual 
de actividades que elevará ao Pleno para a súa integración no 
plan de traballo do Consello de Contas. Se no exercicio das 
súas funcións se observasen indicios de condutas ou feitos que 
puideran ser constitutivos de delito, estes se poñerán de forma 
inmediata en coñecemento do Ministerio Fiscal ou da autoridade 
xudicial.” 
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12. Modifícase o apartado 3 do artigo 10 da Lei 6/1985, do 24 de 
xuño, do Consello de Contas, que queda redactado como segue 
a continuación: 

“3. Os Presidentes das Seccións de Fiscalización e 
Enxuizamento serán designados polo Pleno para un período de 
tres anos” 

13. Engádese un novo artigo 10 bis da Lei 6/1985, do 24 de xuño, 
do Consello de Contas, coa seguinte redacción: 

“Artigo 10 bis.- Os Conselleiros ou conselleiras 

Os conselleiros ou conselleiras son os titulares legais para 
exercer a función fiscalizadora correspondente ao departamento 
sectorial ao que fosen adscritos polo Pleno do Consello e da que 
serán responsables.” 

14. Engádese un novo apartado 3 no artigo 11 da Lei 6/1985, do 24 
de xuño, do Consello de Contas, coa seguinte redacción: 

“3. A persoa titular da Secretaría Xeral deberá ser licenciada en 
Dereito e funcionaria do Grupo A, subgrupo A-1, da 
Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, 
doutras comunidades autónomas, da administración local ou do 
Estado, ou persoal letrado do Consello Consultivo ou do 
Parlamento de Galicia.”  

15. Modifícase o apartado 2 e engadense novos apartados 4, 5, 6 e 
7 no artigo 12 da Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de 
Contas, que quedan redactados como seguen a continuación: 

“2. Os conselleiros ou conselleiras de contas son independentes 
e inamovibles e serán elixidos entre Conselleiros ou Conselleiras 
do Tribunal de Contas, Censores Xurados de Contas, 
Maxistrados ou Maxistradas, Fiscais, funcionarios/as públicos 
pertencentes a Corpos clasificados no subgrupo A1, e entre 
avogados, avogadas e economistas de recoñecida competencia 
con máis de doce anos de exercicio profesional. 
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4.- Con seis meses de antelación á expiración do mandato das 
conselleiras e conselleiros, a Conselleira ou Conselleiro Maior 
dirixirase á Presidencia do Parlamento solicitando que se 
proceda ao nomeamento de novas conselleiras ou conselleiros. 

5.- As Conselleiras e os Conselleiros de contas terán como límite 
máximo de permanencia nos seus cargos a idade de setenta e 
dous anos. 

6.- As persoas candidatas propostas polos grupos 
parlamentarios para ser membros do Consello de Contas de 
Galicia deberán comparecer ante a Comisión correspondente do 
Parlamento de Galicia conforme ao seu Regulamento a fin de 
examinar a súa idoneidade para o cargo. 

7.- As persoas membros do Consello de Contas de Galicia están 
suxeitas ás mesmas obrigas en materia de transparencia que a 
normativa vixente esixa aos Conselleiros e Conselleiras da Xunta 
de Galicia. ” 

16. Modifícase o artigo 17 da Lei 6/1985, do 24 de xuño, do 
Consello de Contas, que queda redactado como segue a 
continuación: 

“Artigo 17. Réxime xeral. 

1. O persoal que preste servizos no Consello de Contas 
rexerase pola lexislación reguladora do emprego público de 
Galicia, sen prexuízo das normas específicas que lle sexan 
de aplicación. 

2. O desempeño da Función Pública no Consello de Contas 
será incompatible con calquera outra función, destino ou 
cargo, así como co exercicio profesional e coa intervención 
en actividades industriais, mercantís ou profesionais, 
mesmo as consultivas e as de asesoramento. 

3. O persoal do Consello de Contas deberá gardar 
confidencialidade e segredo respecto dos asuntos que 
coñezan por razón do seu traballo. 
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4. No exercicio das súas funcións de control das subvencións 
o persoal auditor do Consello de Contas gozará da 
condición de axente da autoridade.” 

 

17. Engádese un novo artigo 18 bis á Lei 6/1985, do 24 de xuño, do 
Consello de Contas, coa seguinte redacción: 

“Artigo 18 bis. Conclusión da fiscalización e dereito de 
audiencia.  

1.- Unha vez concluídos os procedementos de fiscalización polo 
Consello de Contas, e con anterioridade a que por parte do 
correspondente conselleiro ou conselleira se redacte o oportuno 
proxecto de informe, poñeránselles de manifesto as actuacións 
practicadas aos responsables do ente fiscalizado, para que nun 
prazo non superior a trinta días aleguen ou presenten os 
documentos e xustificacións que estimen pertinentes.   

2.- A mesma audiencia se conferirá a quen ostentase a 
representación do ente fiscalizado, ou, no seu caso, a 
titularidade do órgano legalmente representante da entidade do 
sector público do que se trate, durante o período a que 
estendese a fiscalización realizada.” 

 

18. Modifícase o apartado 1 do artigo 19 da Lei 6/1985, do 24 de 
xuño, do Consello de Contas, que queda redactado como segue 
a continuación: 

“1.O resultado da fiscalización farase constar por medio de 
mocións ou notas dirixidas á Autoridade, Organismo ou Entidade 
ás que afecten e de memorias ordinarias ou extraordinarias, que 
se elevarán ó Parlamento de Galicia, con remisión de copias á 
Xunta de Galicia e mais ás indicadas Autoridades, Organismos e 
Entidades afectadas e faranse públicos a través dos medios 
dixitais do Consello e do Parlamento. O Diario Oficial de Galicia 
publicará o correspondente anuncio da publicación, no que 
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constará o enlace que permita acceder ao texto completo dos 
informes” 

19. Engádese un novo apartado 4 no artigo 20 da Lei 6/1985, do 24 
de xuño, do Consello de Contas, coa seguinte redacción: 

“4. A memoria anual conterá un informe das actividades 
desenvolvidas pola Sección de Prevención da Corrupción.” 

 

20. Modifícase o artigo 23 da Lei 6/1985, do 24 de xuño, do 
Consello de Contas, que queda redactado como segue a 
continuación: 

“Artigo 23. Deber de colaboración. 

1. Tódalas entidades a que se refire o artigo 2 colaborarán co 
Consello de Contas no exercicio das funcións deste, 
estando obrigadas a subministrarlle cantos datos, estados, 
documentos, antecedentes ou informes lles solicite. 

Cando a normativa vixente estableza a obrigatoriedade da 
censura xurada de contas para determinadas entidades do 
sector público, aportarase o correspondente informe ao 
Consello. 
Toda persoa natural ou xurídica, pública ou privada, estará 
obrigada a proporcionar, previo requirimento, toda clase de 
datos, informes ou antecedentes deducidos das súas 
relacións económicas, profesionais ou financeiras con 
outras persoas que sexan necesarias para o exercicio das 
funcións de control previstas nesta lei. 

2. O incumprimento dos requirimentos do Consello poderán 
supo-la aplicación das sancións legalmente establecidas. 
Se os requirimentos se refiren á reclamación de 
xustificantes de inversións ou gastos públicos e non son 
cumpridos no prazo solicitado, iniciarase de oficio o 
oportuno expediente de reintegro. O Consello de Contas 
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porá en coñecemento do Parlamento de Galicia a falta de 
colaboración dos obrigados a prestarlla. 

3. Trasladaranse ó Consello de Contas as auditorías 
practicadas polos servizos competentes da Administración 
Autonómica ou baixo a dirección da Xunta de Galicia. 

4. O persoal auditor do Consello de Contas terá, no exercicio 
das súas funcións, dereito a solicitar todo tipo de  
evidencias documentais en calquera soporte. En particular 
terá acceso aos sistemas contables das entidades 
controladas, podendo captar información dos exercicios 
contables pechados. 

En todo caso, a documentación e o acceso dos sistemas 
que sexa necesaria para o exercicio das súas funcións 
será facilitada polo órgano controlado, que estará obrigado 
a proporcionala. 

5. Crease unha Comisión Mixta formada por representantes 
do Consello de Contas e da Intervención Xeral da 
Comunidade Autónoma co obxectivo de harmonizar os 
programas de actuación, intercambiar información 
implantando a rendición telemática, facilitar o acceso á 
documentación e mellorar o seguimento das 
recomendacións contidas nos informes de control. A 
composición, organización e funcionamiento da Comisión 
regularanse nun Convenio de Colaboración.” 

 
21. Engádese un novo apartado 3 ao artigo 24 da Lei 6/1985, do 24 

de xuño, do Consello de Contas, coa seguinte redacción: 

“3. O procedemento tamén poderá iniciarse previa denuncia ou 
comunicación presentada por calquera persoa física ou xurídica. 
O Pleno do Consello de Contas decidirá o inicio das actuacións 
de fiscalización ou a non toma en consideración da denuncia ou 
comunicación atendendo á verosimilitude dos feitos ou condutas 
que fundamenten a solicitude.” 
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22. Modifícase o apartado 2 do artigo 25 da Lei 6/1985, do 24 de 
xuño, do Consello de Contas, que queda redactado como segue 
a continuación: 

“2. As entidades locais deberán remitir as contas de cada 
exercicio directamente ao Consello na mesma data que a 
lexislación estatal reguladora das Facendas Locais estableza 
para a remisión das súas contas de cada exercicio ao Tribunal 
de Cuentas” 

23. Modifícase o título e o apartado 1 do artigo 28 da Lei 6/1985, do 
24 de xuño, do Consello de Contas, que queda redactado como 
segue a continuación: 

“Artigo 28. Sancións 

1. No caso de incumprimento dos requirimentos efectuados, 
o Consello de Contas poderá impor multas ata a contía dun 
mes dos seus haberes ós funcionarios, e para os 
particulares ata a cantidade de 600€, pola primeira vez, e 
de ata dous meses ou 6.000 €, respectivamente, en caso 
de reincidencia. 

24. Engádese unha nova Disposición adicional bis na Lei 6/1985, do 
24 de xuño, do Consello de Contas, coa seguinte redacción: 

“Disposición adicional bis. Informe preceptivo 

Someteranse a informe do Consello de Contas as proposicións 
de lei ou os anteproxectos de lei que versen sobre o seu réxime 
xurídico ou sobre o exercicio das súas funcións. O Consello de 
Contas emitirá o seu informe no prazo improrrogable de trinta 
días. Se na orde de remisión se fixese constar a urxencia do 
informe, o prazo será de quince días. Excepcionalmente, o 
órgano remitente poderá conceder unha prórroga do prazo 
atendendo ás circunstancias do caso. No caso dos 
anteproxectos de lei a Xunta remitirá dito informe ao Parlamento 
de Galicia.” 
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25. Engádese unha nova Disposición adicional ter na Lei 6/1985, do 
24 de xuño, do Consello de Contas, coa seguinte redacción: 

“Disposición adicional ter. Autorizacións de ampliacións e 
transferencias de creto dos orzamentos do Consello de Contas. 

Con suxeición ás limitacións e aos requisitos establecidos con 
carácter xeral, as autorizacións de ampliacións e transferencias 
de creto que se lle atribúen á persoa titular da Consellería de 
Facenda entenderanse referidas ao órgano competente do 
Consello de Contas cando correspondan ao orzamento do 
Consello. As modificacións autorizadas deberanlle ser 
comunicadas para a súa instrumentación á Dirección Xeral 
competente en materia de Orzamentos.” 

26. Engadese unha nova Disposición adicional quater na Lei 6/1985, 
do 24 de xuño, do Consello de Contas, coa seguinte redacción: 

“ Disposición adicional quater. Persoal con destino actual no 
Consello de Contas. 

O persoal que actualmente teña destino no Consello de Contas 
manterá o mesmo réxime xurídico e as condicións laborais que 
ostente no momento da entrada en vigor desta lei. 

Os postos de traballo para o persoal do Consello de Contas 
proveranse ordinariamente polo procedemento do concurso 
especifico. Para estes efectos introduciranse as oportunas 
modificacións nas relacións de postos de traballo deste 
organismo”. 

27. Engadese unha nova Disposición adicional quinquies na Lei 
6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas, que queda 
redactado como segue a continuación: 

“ Disposición adicional quinquies. Medios electrónicos 

A comunicación e a remisión dos informes, memorias, ditames 
ou consultas elaborados polo Consello de Contas de Galicia 
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realizaranse, de xeito preferente e con carácter ordinario, a 
través de medios electrónicos, co obxectivo de minimizar o uso 
do papel, impulsar as novas tecnoloxías e axilizar o 
funcionamento do Consello de Contas.” 

28. Modifícase a Disposición transitoria primeira da Lei 6/1985, do 
24 de xuño, do Consello de Contas, que queda redactada como 
segue a continuación: 
 
“Disposición transitoria primeira. 
O Consello de Contas procederá a adaptar o seu Regulamento 
de Réxime Interior ao disposto nesta lei nun prazo non superior 
aos seis meses desde a súa entrada en vigor. 
 

29. Modifícase a Disposición transitoria segunda da Lei 6/1985, do 
24 de xuño, do Consello de Contas, que queda redactada como 
segue a continuación: 

 
“Disposición transitoria segunda. 

As disposicións incluídas nesta norma referidas ao límite 
máximo de permanencia no cargo de conselleiro ou conselleira 
de contas non serán de aplicación aos conselleiros ou 
conselleiras que foran elixidos antes da entrada en vigor da 
presente lei.” 

 

Artigo 2. Modifícase o apartado 1 do artigo 121 do texto refundido 
da Lei de Réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado 
polo Decreto Lexislativo 1/1999, de 7 de outubro, que queda 
redactado como segue a continuación: 

“A conta xeral da Comunidade Autónoma de cada ano 
remitirase, previo acordo do Consello da Xunta de Galicia, ao 
Consello de Contas de Galicia e ao Tribunal de Contas, antes 
do 30 de setembro do ano seguinte ao que se refire” 
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Artigo 3. Modifícase a Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello 
Consultivo de Galicia, nos seguintes termos: 
 
1. Modifícase o artigo 14 da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello 
Consultivo de Galicia, que queda redactado como segue: 

 
“Artigo 14. Propostas e informes 
O Consello da Xunta poderá encomendar ao Consello 
Consultivo de Galicia a redacción de anteproxectos 
lexislativos e a elaboración de propostas lexislativas ou de 
reforma estatutaria, debendo axustarse a súa realización 
estritamente ao ámbito delimitado polos criterios e obxectivos 
expresados polo Consello da Xunta. 
Poderá tamén a persoa titular da Presidencia da Xunta de 
Galicia solicitar do Consello Consultivo de Galicia a emisión 
de informes sobre calquera cuestión concreta cando, ao seu 
xuízo, sexan de indubidable trascendencia para a 
Comunidade Autónoma de Galicia. 
Así mesmo, cando no exercicio da función interventora 
prevista nos artigos 213 e seguintes do Texto Refundido da 
Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real 
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, se formulasen 
reparos que versen sobre cuestións xurídicas e os órganos 
aos que afecten os ditos reparos non estean de acordo con 
estes, os órganos competentes para resolver as 
discrepancias, con carácter previo a ditar a resolución 
correspondente, poderán solicitar do Consello Consultivo de 
Galicia a emisión dun informe ao respecto.” 
 

2. Modifícase o apartado 2 do artigo 21 da Lei 3/2014, do 24 de 
abril, do Consello Consultivo de Galicia, que queda coa seguinte 
redacción: 

 
“2. Compete a esta sección a redacción dos anteproxectos 
lexislativos e a elaboración, para o seu sometemento ao 
Pleno, das propostas lexislativas ou de reforma estatutaria 
que o Consello da Xunta encomendé ao Consello Consultivo. 
Así mesmo, compételle a realización dos informes que se 
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soliciten de acordo co disposto nos apartados 2 e 3 do artigo 
14.” 

 
 
Disposición derradeira. Entrada en vigor 
Esta lei entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no 
Diario Oficial de Galicia. 
 
 
Santiago de Compostela, 6 de abril de 2015 
 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 06/04/2015 12:26:42 
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Publicación da iniciativa, 375, 19.11.2014
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3.1 36369(09/MOC-000120)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Méndez Romeu, José Luis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coa fraude fiscal (Moción a consecuencia da

Interpelación nº 34531, publicada no BOPG nº 433 do

19.03.2015 e debatida na sesión plenaria do 14.04.2015)

171



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Á Mesa do Parlamento 

 

 O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por 

iniciativa de seu deputado-portavoz José Luis Méndez Romeu, ao 

abeiro do disposto no artigo 151.2 do Regulamento da Cámara, 

presenta ante esa Mesa a seguinte Moción, para substanciar a 

Interpelación debatida na sesión plenaria celebrada o día 14 de abril de 

2015, sobre o labro contra a fraude fiscal que está a levar a cabo a 

Axencia Tributaria de Galicia (doc. 34531). 

 

Moción 

1.- O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a demandar do 

Goberno do Estado que se levan a cabo as seguintes actuacións contra a 

fraude fiscal: 

a. Impulsar as accións oportunas para posibilitar a máxima 

publicidade das situacións de incumprimento das obrigas 

tributarias. 

b. Garantir e reforzar a independencia da Axencia Tributaria, 

rematando coa utilización partidista e impedindo calquera 

inxerencia política, ao tempo que dotándolle dos medios 

necesarios para o cumprimento dos seus obxectivos e para acadar 

un incremento progresivo da recadación. 

c. Abordar unha redución da brecha entre os tipos nominais e 

efectivos, principalmente no eido das grandes empresas e 

grandes patrimonios, na vía de acadar unha maior eficiencia e 

equidade do sistema tributario. 

d. Proceder ás modificacións legais oportunas para obrigar ás 

entidades financeiras a informar sobre os particulares e empresas 

que teñan conta en paraísos fiscais. 

e. Establecer unha compensación á Comunidade Autónoma de 

Galicia pola posible perda de ingresos que lle suporía a fraude 

fiscal como consecuencia da falla de eficiencia ou a deficiente 

realización dos obxectivos fixados. 
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f. Modificar a normativa tributaria tal que se posibilite ter 

coñecemento da contía e identidade dos contribuíntes que 

obteñan beneficios tributarios que superen unha determinada 

contía.  

g. Manter a máxima colaboración e non obstruír a acción da xustiza 

en relación aos cumprimentos das obrigas que incumbe aos 

poderes públicos. 

 

2.- O Parlamento de Galicia manifesta a súa reprobación pola amnistía 

fiscal levada a cabo no ano 2012 polo Goberno do Estado. 

 

3.- O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a levar a cabo as 

seguintes actuacións contra a fraude fiscal en Galicia: 

a. Presentar á Cámara galega, antes da finalización do próximo 

período de sesións,  un informe elaborado por expertos sobre a 

fraude fiscal, que conteña, entre outras,  cuestións tales como o 

seu volume estimado, principais figuras tributarias afectadas, 

análises da labor realizada pola Administración autonómica nos 

últimos anos contra a fraude fiscal, seguimento previsto da labor 

realizada, así como propostas e estratexias para o futuro. 

b. Aprobar,  antes da finalización do próximo período de sesións,  

un Plan plurianual contra a fraude fiscal en Galicia, que será 

obxecto previamente de análises e propostas por parte da Cámara 

galega. 

c. Remitir anualmente ao Parlamento de Galicia un análises 

específico e detallado da labor realizada pola ATRIGA contra a 

fraude fiscal, superando as xeneralidades actuais que contén a 

súa Memoria anual. En todo caso deberán diferenciarse os 

resultados polas actuacións de asistencia, información, 

comprobación ou recadación das propiamente derivadas da 

inspección. 
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d. Realizar, en colaboración co IGE, un seguimento de indicadores 

que permitan estimar a evolución da economía somerxida, a súa 

relación coa fraude fiscal e as perdas estimadas de recadación. 

e. Reforzar e axilizar os mecanismos de colaboración, coordinación 

e intercambio de información co resto de Administración ou 

institucións afectadas, incluíndo un desenvolvemento das 

ferramentas informáticas utilizadas.  

f. Incrementar anualmente o número de inspeccións fiscais, 

dotando a ATRIGA dos medios e persoal necesarios e reforzando 

as súas actuacións nos ámbitos propios da economía somerxida. 

g. Promover a concienciación social e o rexeitamento a calquera 

forma de fraude fiscal, incluíndo programas de educación ao 

respecto. 

 

Pazo do Parlamento, 17 de abril de 2015 

    

   Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

   Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 17/04/2015 11:09:32 
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3.2 36396(09/MOC-000121)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Sánchez Bugallo, José Antonio

Sobre o establecemento polo Goberno galego duns compromisos

concretos e cuantificados en materia de vivenda e a súa

remisión ao Parlamento de Galicia (Moción a consecuencia da

Interpelación nº 32120, publicada no BOPG nº 411 do

06.02.2015 e debatida na sesión plenaria do 14.04.2015)
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu deputado, 

José Antonio Sánchez Bugallo, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no 

artigo 151.2 do Regulamento da cámara, presenta ante esa mesa a seguinte 

moción para substanciar a Interpelación debatida na sesión plenaria do día 14 de 

abril de 2015, sobre  a valoración do Goberno galego dos resultados da política 

seguida en materia de vivenda (doc. núm. 32120). 

 

 

Moción 

 

 

O Parlamento de Galicia rexeita a xestión desenvolvida pola Xunta de Galicia en 

materia de vivenda, habida conta da súa falla de xestión evidenciada polo baixo 

grado de execución orzamentaria e da caída no cumprimento dos mínimos 

obxectivos exixibles,  especialmente en materia de vivenda protexida, así como 

pola súa incapacidade para dar unha eficaz e axeitada resposta ante o drama dos 

desafiuzamentos. 

 

 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a establecer uns compromisos 

concretos e cuantificados en materia de vivenda, que deberán remitirse para a súa 

información no prazo máximo de catro meses á Cámara galega, incluíndo os 

obxectivos en  vivenda protexida e priorizando as vivendas en réxime de aluguer. 

 

 

Pazo do Parlamento, 17 de abril de 2015 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 17/04/2015 12:33:18 
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Jose Luis Méndez Romeu na data 17/04/2015 12:33:34 
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3.3 36402(09/MOC-000122)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa

Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego en

relación coa situación que está a atravesar o sector lácteo

(Moción a consecuencia da Interpelación nº 32581, publicada

no BOPG nº 411 do 06.02.2015 e debatida na sesión plenaria do

14.04.2015)
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OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), por iniciativa 

da deputada Tereixa Paz Franco, ao abeiro do disposto no artigo 151.2 do 

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Moción para substanciar a Interpelación 

debatida na sesión plenaria celebrada o 15 de abril de 2015, sobre a valoración e as 

actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa redacción que presenta o 

borrador de decreto referido ao denominado "paquete lácteo" (doc. núm. 32581). 

 

Moción 

"O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a adoptar as seguintes 

medidas urxentes en relación coa grave situación que atravesa o sector lácteo: 

1.- Garantir a percepción dun prezo do leite en orixe xusto e que cubra os gastos 

de produción para o cal se dotarán os seguintes instrumentos: 

a) Crear un instrumento interprofesional de negociación e decisión coa 

participación do sector produtor, industria e distribución, actuando a administración 

como mediadora e catalizadora de acordos. 

b) Establecer, nese ámbito, os criterios e indicadores sobre os que debe 

construírse a cadea de valor do leite e polo tanto o prezo a percibir polos produtores e 

produtoras, que en ningún caso poderá ser inferior ao de produción, así como os 

mecanismos para garantir a recollida da produción. 

c) Reclamar a modificación do Real Decreto 125/2015 coa finalidade de 

introducir mecanismos que garantan a posibilidade real de negociación entre produtores 

e industrias das condicións contractuais; mecanismos de garantía de recollida de 
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produción, así como do volume e marxe de tolerancia, así como de instrumentos de 

mediación e vixilancia de cumprimento das condicións de negociación e cumprimentos 

contractuais. 

2.- Realizar unha campaña de inspección no ámbito das súas competencias, e 

instar ao Estado a que faga o propio no ámbito das súas, para perseguir e sancionar as 

prácticas de dumping nas grandes áreas de distribución evitando a banalización e a súa 

utilización como elemento de reclamo mediante a súa venda a perdas. 

3.- Mellorar a nosa capacidade industrial tanto no ámbito de produción de 

elaborados lácteos para o mercado interno como doutros tipos de produtos orientados 

aos mercados emerxentes en terceiros países, introducindo medidas de investimentos 

públicos para tal fin tanto no PDR como a través doutros instrumentos financeiros do 

Goberno Galego. 

4.- Establecer como prioridade política a preservación e recuperación da 

superficie de aptitude agraria para a súa incorporacións ás explotacións gandeiras, 

aplicando con rigor a normativa vixente.” 

 

Santiago de Compostela, 17 de abril de 2015 

 

Asdo. Tereixa Paz Franco 

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

María Tereixa Paz Franco na data 17/04/2015 12:52:18 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 17/04/2015 12:52:24 
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4. Proposicións non de lei en Pleno
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4.1 26641(09/PNP-001943)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Sestayo Doce, Beatriz e 2 máis

Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno

central en relación coa proposta de reforma dos rexistros

civís

Publicación da iniciativa, 339, 11.09.2014

183



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Á Mesa do Parlamento 

 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas 

deputadas e do seu deputado, Beatriz Sestayo Doce, Vicente Docasar Docasar e 

Marisol Soneira Tajes, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 

do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte proposición non 

de lei para o seu debate en Pleno. 

 

 

Afirma o artigo 117 da Constitución española que “a xustiza emana do pobo...”. 

A devandita declaración queda absolutamente baleirada de sentido a través das 

arbitrarias e unilaterais reformas que o Goberno de Mariano Rajoy está levando a 

cabo na Administración de Xustiza a través do ministerio dirixido por Gallardón. 

 

 

Mentres,  taxazo xudicial, reforma do mapa xudicial, copago de servizos públicos 

-segue en marcha lesionando o dereito fundamental á tutela xudicial efectiva-, o 

Goberno de Xunta vén amosando unha desidia asombrosa facendo desleixo das 

súas propias competencias estatutarias. O Goberno da Xunta non decide, non 

opina, non informa ou, simplemente, cando ao fin ten que comparecer falsea a 

realidade. 

 

 

As últimas noticias procedentes do Ministerio de Xustiza sobre a 

mercantilización do Rexistro civil evidencia de novo a realidade denunciada por 

este grupo parlamentario e as falsidades nas afirmacións do Goberno Feijoo 

cando as tachaban de “falsas”. 

 

 

En virtude do exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta 

para o seu debate e aprobación, a seguinte proposición non de lei: 

 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego para que se dirixa o Goberno 

central e solicite a retirada da proposta de reforma de mercantilización dos 

rexistros civís. 

 

 

Pazo do Parlamento, 3 de setembro de 2014 
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Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
Beatriz Sestayo Doce na data 03/09/2014 11:56:39 
 

Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 03/09/2014 11:56:48 
 
María Soledad Soneira Tajes na data 03/09/2014 11:57:02 
 
José Luís Méndez Romeu na data 03/09/2014 11:57:11 
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4.2 34450(09/PNP-002517)

Grupo Parlamentario Mixto

Iglesias Sueiro, Carmen e Martínez García, María Consuelo

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación co proxecto de derruba do edificio da Casa da

Xuventude, sito na Praza do Matadoiro de Santiago de

Compostela

Publicación da iniciativa, 429, 11.03.2015
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Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA. 

 

O G. P. Mixto, a iniciativa das súas deputadas, Carmen Iglesias Sueiro e 

Consuelo Martínez García, ao abeiro do establecido no regulamento desta 

cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate  en 

Pleno. 

 

O Concello de Santiago ten intención de derrubar o edificio da Casa da 

Xuventude sito na Praza do Matadoiro para abrir un acceso ao parque de 

Belvís. 

En contra do derrubamento xurdiu un movemento social integrado nunha 

Plataforma denominada “Plataforma Cidadá Defender O Público- Salvemos A 

Casa Da Xuventude” que ven de presentar, a finais do ano pasado, un recurso 

solicitando a paralización inmediata do procedemento de contratación para a 

execución do derrube.  

Esta plataforma ten intención de esgotar todas as vías legais para evitar a 

desaparición do edificio da Casa da Xuventude. 

Os motivos polos que se opoñen á demolición amosan todos eles unha 

conciencia colectiva, asociativa, cultural e de servizo público que debería ser 

valorada polos organismos e gobernos das administracións implicadas, tales 

como: 

- Que o edificio é un lugar público cuxo derrube supón a perda para a 

cidadanía de 1.600 m2 de uso público destinado ao aproveitamento 

cultural, educativo, social e asociativo. Consta de Auditorio, salas 

polivalentes e está en boas condicións de uso pese a non ter contado co 

mantemento preciso.   
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- A localización privilexiada do edifico convérteo no único destas 

características da Cidade Vella e podería chegar a ser un importante 

elemento dinamizador social e cultural da zona e barrios lindantes sendo 

un espazo apto para dar servizo a actividades para nenos, maiores, 

asociacionismo, espazo expositivo, locais de ensaio, de reunións... 

Cunha cidade vella cada vez máis afanada nos turistas que nos 

residentes, o edificio da Casa da Xuventude pode chegar a ser o eixo 

que vincule aos habitantes aportando servizos e conciencia de barrio 

paliando así esa tendencia crecente de “Parque Temático” que está a 

sufrir o Casco Vello de Santiago.  

- Amosan a súa preocupación por outro espazo público inestimable, o 

Parque de Belvís, que tamén podería verse afectado pola demolición xa 

que, para levala a cabo, parece inevitable que os camións e maquinaria 

teñan que usar o parque como vía de acceso. 

- O custe deste proxecto é inasumible en termos sociais e económicos. O 

derrube da Casa da Xuventude supón perder un patrimonio público 

valorado en máis de 1 millón de euros e gastar 165.000€ a maiores na 

demolición. Na actualidade este tipo de propostas xa non conta co apoio 

da cidadanía farta de facer esforzos individuais en nome da austeridade 

mentres ve como se esfuma o patrimonio público a base de, por 

exemplo, pelotazos urbanísticos. 

- Denuncian que a tramitación do expediente de derrube fíxose 

incumprindo o Plan Especial de Urbanismo, a Lei do Solo e a Lei de 

Patrimonio Cultural de Galicia e podería estarse incorrendo nun posible 

delito urbanístico.  

- Desconfíase das verdadeiras intencións políticas desta acción 

promovida por unha corporación municipal na que case toda acabou 

condenada ou imputada en distintos casos de prevaricación de fondos 
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públicos. Con estes antecedentes sospeitase de que poida agochar 

outros intereses privados.  

Os argumentos anteriores feitos pola propia sociedade activa,  aconsellaría aos 

distintos poderes implicados unha revisión en profundidade deste proxecto de 

demolición da Casa da Xuventude para dar acceso ao Parque de Belvís. Sobre 

todo tendo en conta que ese acceso xa está previsto na normativa municipal, a 

través doutra parcela ou que se pode facer habilitando facilmente un acceso a 

través do propio edificio pero sen demolelo.   

De ser certas as denuncias da Plataforma dun posible delito urbanístico e terse 

producido o derrube sen que ningún organismo público o evitara, o custe social 

e económico sería imperdoable evidenciando o fracaso estrepitoso das 

administracións públicas que deben garantir e protexer os dereitos dos 

cidadáns.  

Polo exposto preséntase a seguinte proposición non de lei para o seu debate 

en Pleno:  

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a: 

1. Paralizar preventivamente a demolición da Casa da Xuventude sita na 

Praza do Matadoiro de Santiago de Compostela. 

2. Iniciar unha investigación sobre a legalidade do procedemento polo que 

se aprobou o proxecto de derrube do edificio da Casa da Xuventude 

incluída a legalidade do acordo de ampliación e cambio de uso da 

parcela. 

3. Protexer o edificio e poñelo a disposición dos cidadáns mantendo o uso 

sociocultural ao que está destinado. 

 

Santiago de Compostela, 05 de marzo de 2015 
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Asdo.:  
Carmen Iglesias Sueiro 
Vicevoceira do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia 
 
Consuelo Martínez García 
Voceira do G.P. Mixto 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carmen Iglesias Sueiro na data 05/03/2015 10:34:32 

 
María Consuelo Martínez García na data 05/03/2015 10:34:41 
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4.3 34774(09/PNP-002553)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Fariñas Sobrino, Hipólito e 7 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego

para posibilitar, desde o respecto á autonomía dos centros

educativos, a progresiva implantación do xadrez con carácter

transversal e específico nos currículos de educación primaria

e ESO

Publicación da iniciativa, 432, 18.03.2015
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Á Mesa do Parlamento 
 
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través dos eu 
Portavoz, e por iniciativa dos deputados e deputada, Hipólito 
Fariñas Sobrino, Agustín Baamonde Díaz, Moisés Blanco 
Paradelo, Javier Dorado Soto, Jesús Goldar Güimil, Antonio 
Mouriño Villar, Marisol Piñeiro Martínez e Ramón Santos Pérez,  
ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do 
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte 
proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 
 
Exposición de motivos 

 

A importancia pedagóxica do Xadrez fixo que o Parlamento Europeo 
se pronunciara expresamente o 15 de marzo de 2012 mediante 
unha declaración na que instaba á introdución do programa “Xadrez 
na Escola” nos sistemas educativos da Unión Europea. 
 
Esta declaración subliñaba os efectos beneficiosos do xadrez para 
os nenos e nenas de calquera idade, baseado en evidencias 
científicas, entre os que se atopan: a mellora da concentración, a 
paciencia e a persistencia e a axuda que pode supoñer para 
desenvolver o sentido da creatividade, a intuición, a memoria e as 
competencias, tanto analíticas como de toma de decisións; así 
mesmo, ensina valores como a motivación, a determinación e a 
deportividade. 
 
Neste sentido, instábase á Comisión e aos Estados membros a 
apoiar a introdución do programa “Xadrez na escola” nos sistemas 
educativos dos estados. 
 
Mais este interese non é novo, no ano 1995, a Unesco recomendou 
a introdución tamén do xadrez nos programas escolares, e nese 
mesmo ano o Senado español fixo unha declaración neste sentido. 
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Tamén o Congreso dos Deputados aprobou o 11 de febreiro de 
2015 ten aprobado por unanimidade unha iniciativa para a 
“Implantación da práctica do xadrez nas escolas e nos espazos 
públicos e a súa promoción como deporte”. 
 
En Galicia a práctica e ensino do xadrez conta cunha longa 
tradición e un importante implantación nas escolas, unhas veces 
como actividade extraescolar e outras como ferramenta educativa 
para traballar proxectos educativos interdisciplinares, así mesmo se 
teñen desenvolto distintas accións vinculadas a formación do 
profesorado.  
 
Somos coñecedores de que Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria ven apoiando iniciativas de innovación 
educativa vinculadas co xadrez. Cumpre salientar, por ser un 
exemplo de colaboración interinstitucional, o proxecto de “Xadrez na 
Escola” do Concello de Redondela, que apoiado e auspiciado pola 
Unión Europea de Xadrez este beneficiando aos centros deste 
concello. 
 
A Administración educativa galega, xunto coa Unión Europea de 
Xadrez e o concello de Redondela ten presentado en febreiro de 
2014 esta iniciativa no Ministerio de Educación e  Deporte a 
Secretaria de Estado, como unha boa práctica e un proxecto 
innovador. 
 
Recentemente, o 11 de marzo de 2015,  a Consellería subscribiu un 
memorando de entendemento coa Unión Europea de Xadrez para o 
establecemento dun marco de colaboración para o intercambio de 
ideas e métodos para promover a ensinanza de xadrez nos centros 
de educación primaria e de educación secundaria de Galicia. 
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O Grupo Parlamentario Popular entende que hai un amplo traballo 
feito, ao tempo que ve na actualidade novas oportunidades a partir 
do desenvolvemento da LOMCE. Cremos que cambio curricular e 
metodolóxico no que está inmerso o sistema educativo galego 
permite afondar e impulsar as accións emprendidas para a 
aplicación do xadrez como ferramenta e medio de mellora 
educativa. 
 
Entendemos que o reforzo da presenza do xadrez no sistema 
educativo galego pode contribuír a mellorar as competencias chave 
do alumnado, por estes motivos, o Grupo Parlamentario Popular, 
presenta a seguinte proposición non de lei en Pleno: 
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia, a adoptar as 
medidas necesarias para afondar na presenza do xadrez nas 
escolas mediante o fomento de proxectos de innovación educativa, 
o impulso da formación do profesorado e o desenvolvemento de 
recursos e metodoloxías que permitan, desde o respecto á 
autonomía dos centros educativos, a progresiva implantación desta 
disciplina con carácter transversal o específico nos currículos de 
Primaria e ESO en atención aos proxectos educativos dos centros”.  
 
 

Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2015 
 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 12/03/2015 12:34:27 

 
Hipólito Fariñas Sobrino na data 12/03/2015 12:34:37 

 
Agustín Baamonde Díaz na data 12/03/2015 12:34:56 

 
Moisés Blanco Paradelo na data 12/03/2015 12:35:04 
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Javier Dorado Soto na data 12/03/2015 12:35:13 

 
Jesus Goldar Guimil na data 12/03/2015 12:35:28 

 
Antonio Mouriño Villar na data 12/03/2015 12:35:37 

 
Maria de la Soledad Piñeiro Martinez na data 12/03/2015 12:36:02 

 
Ramón Santos Pérez na data 12/03/2015 12:36:05 
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4.4 35326(09/PNP-002582)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat

Sobre a dotación  á comarca do Salnés polo Goberno galego dun

servizo permanente durante todo o ano e as 24 horas do día

de, como mínimo, unha ambulancia medicalizada ou de soporte

vital avanzado

Publicación da iniciativa, 436, 25.03.2015
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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da 

deputada Montserrat Prado Cores, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

formula a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, relativa á 

necesidade de dotar á comarca do Salnés dunha ambulancia medicalizada de xeito 

permanente. 

 

As urxencias sanitarias que se produzan na comarca do Salnés no ámbito extra 

hospitalario nos concellos de Sanxenxo, Cambados, O Grove, Meaño, Meis, A Illa de 

Arousa, Vilanova de Arousa, Vilagarcía de Arousa e Ribadumia só contan con catro 

ambulancias asistenciais de soporte vital básico, que só contan cunha persoa que 

conduce o vehículo e un/unha técnico-auxiliar. Estas ambulancias teñen as súas bases en  

Ogrobe, Sanxenxo, Vilagarcía e Cambados. 

A comarca do Salnés está por debaixo da ratio recomendada pola OMS ( 

Organización Mundial da Saúde ) que recomenda a existencia dunha ambulancia de 

“Soporte Vital Básico” por cada 25.000 habitantes, estamos a ver como a día de hoxe na 

comarca do Salnés as ratios de atención superan as recomendacións. 

Na atención das patoloxías de gravidade o tempo é un factor esencial, polo cal 

non é entendíbel que unha comarca tan ampla e con tanta poboación como a do Salnés 

teña un hospital que non está dotado con UCI  e non conte con ningunha ambulancia 

medicalizada ( Soporte Vital Avanzado ) é dicir dotada cun equipo humano composto 

por un/unha médico e persoal de enfermería especializado na atención sanitaria en 

situacións de emerxencias e dous técnicos en transporte sanitario urxente, algo 

claramente necesario tendo en conta ademais da súa poboación o alto índice de sinistros 

que se rexistran. 
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O persoal que presta os seus servizos nas ambulancias do 061 no Salnés veñen 

de denunciar que están a prestar os servizos propios dunha ambulancia medicalizada 

con ambulancias convencionais ou asistenciais, que, ou ben son “medicalizadas” indo a 

buscar o persoal médico e de enfermería aos centros de saúde ou PACs, co cal se perde 

un tempo vital,ademais de deixar desatendidos estes centros, ou proceder ás chamadas 

transferencias en ruta, consistentes en saír ao encontro da ambulancia medicalizada, que 

ten base en Pontevedra, e proceder a medio camiño a transvasar  @s doentes dunha 

ambulancia a outra no medio da rúa ou en gasolineiras, cando non ter que seguir hacia o 

centro hospitalario por atoparse esta ocupada.  

É evidente que os recursos sanitarios  existentes no Salnés non permiten a 

atención de patoloxías de extrema gravidade,  nin a maior parte das veces, prestar 

asistencia médica in situ a doentes de extrema gravidade, nin asistilos con persoal 

facultativo nin de enfermería durante os traslados a un centro hospitalario, ao non contar 

con ambulancia medicalizada nin ter UCI  o Hospital do Salnés, 

Dende finais do mes de novembro a Xunta de Galiza abreu o prazo para o novo 

concurso de transporte Sanitario Urxente na Galiza, que non contempla a dotación de 

ambulancia medicalizada para o Salnés, e que ademais está sendo aproveitado o mesmo 

para reducir e precarizar este servizo público e primar o negocio fronte ao servizo. Un 

negocio, que máis unha vez, como xa fixo na adxudicación do Hospital do Salnés,  o 

Partido Popular prima ás grandes empresas de fora de Galiza. 

O PP ten demostrado sobradamente que a súa folla de ruta é a de privatizar e 

recortar cada vez máis nestes servizos públicos, coa única fin de que as empresas 

adxudicatarias aumenten os seus beneficios, aínda a conta de precarizar na atención e 

servizos ás persoas. 

Fronte a isto, dende o BNG entendendo que é preciso reclamar un servizo tan 

necesario, e que atenda e teña como principal obxetivo o de servir e velar pola saúde de 
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toda a poboación do Salnés con unha ambulancia medicalizada, imprescindibel para non 

seguir a poñer en risco a saúde e vida d@s veciñ@s da comarca, presentamos a seguinte 

proposición non de lei para o seu tratamento en Pleno: 

“O Parlamento de Galiza, insta ao Goberno galego a dotar á comarca do Salnés 

dun servizo permanente, todo o ano e as 24 horas, de como mínimo unha ambulancia 

medicalizada (Soporte Vital Avanzado), é dicir dotada permanentemente cun equipo 

humano composto por un/unha médico e persoal de enfermería especializado na 

atención sanitaria en situacións de emerxencias e dous/dúas técnic@s en transporte 

sanitario urxente.” 

 

Santiago de Compostela, 18 de marzo de 2015 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Monserrat Prado Cores na data 18/03/2015 09:50:27 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 18/03/2015 09:50:34 
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4.5 35803(09/PNP-002615)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Beiras Torrado, Xosé Manuel e Sánchez García, Antón

Sobre as actuacións que debe levar a cabo en relación coas

reclamacións formuladas contra a empresa Barras Eléctricas

Galaico-Asturianas, S.A., BEGASA, pola suposta manipulación

fraudulenta dos contadores eléctricos

Publicación da iniciativa, 442, 06.04.2015
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

 

O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda, a iniciativa dos 

seus deputados Xose Manuel Beiras Torrado e Antón Sánchez García e ao 

abeiro do recollido no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a 

seguinte Proposición non de Lei para o seu debate en Pleno, relativa á 

manipulación dos contadores eléctricos en Galicia por parte da empresa Barras 

Eléctricas Galaico Asturianas S.A. (BEGASA). 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Se resulta innegable que a enerxía se converteu nun elemento de primeira 

necesidade, non é menos certo que destaca por ser un dos factores máis 

críticos aos que ten que enfrontarse a sociedade contemporánea, tanto a nivel 

de desenvolvemento socioeconómico coma medioambiental ou político. A 

razón espricativa necesaria é a forte vinculación entre garantía do subministro 

enerxético e xeración de prosperidade (Roberts, 2004), pero non resulta 

suficiente debido ás limitacións do sistema enerxético actual, que non permite o 

incremento simultáneo da produtividade, a competitividade e a sostibilidade.  

O aumento continuado dos prezos da electricidade, a excesiva complexidade 

do sistema eléctrico en España, ou o oligopolio empresarial de tal sistema son 

algúns dos argumentos que respaldan a necesidade imperiosa de cambio de 

modelo enerxético, que contemple a súa democratización fronte ao oligopolio 

abusivo das grandes empresas eléctricas: 

a.-) A Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, confire a 

empresas xeradoras, distribuidoras e comercializadoras a potestade de 

organizar o sistema eléctrico en España, ao ser nexo de dúas partes 

claramente diferenciadas, o mercado pool e o sistema de contratación 

cos consumidores. 
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b.-) A mesma Ley 24/2013, de 26 de diciembre, suliña a importancia de 

que esas empresas esteñan xestionadas de forma independente, 

diferenciando entre actividades reguladas (distribución, transporte e 

subministros de electricidade regulados), vinculadas a obxectivos sociais 

non ligados directamente á obtención de beneficios empresariais, e as 

actividades liberalizadas (xeneración e comercialización),  sometidas ao 

funcionamento do mercado. 

Malia a abundante, e porén incompleta, lexislación en materia eléctrica 

existente en España e de aplicación a Galiza, resulta moi difícil para os 

consumidores detectar e denunciar  posibles actuacións fraudulentas en termos 

de facturación e/ou de uso de equipos non adaptados á lexislación vixente. 

Cabe citar como exemplos, os seguintes expedientes en coñecemento da 

Xefatura Territorial da Consellería de Industria en Lugo: 

-Expedientes IN635A 2014/465-2, INE635A 2014/483-2; IN635A 2014/484-2, 

e IN635A 2014/578-2. Recollen reclamacións formuladas contra Begasa por 

parte de ODICE (Oficina de información y Defensa del Consumidor Eléctrico), 

en representación dos clientes afectados, correspondentes a actuacións 

fraudulentas como: 

 Manipulacións reiteradas do contador tipo IV, con reprogramación en 

remoto. Este feito considérase unha falta moi grave, non demostrando 

Begasa que dispoña de ningún sistema de telexestión autorizado para 

contadores tipo IV, nin de ningún sistema que permita por remoto 

modificar a programación do contador, e sobre todo sen coñecemento e 

autorización do titular do subministro. A telexestión pode implicar 

reprogramación das tarifas e/ou aumentos ou diminucións de potencia 

e/ou corte ou reposición do subministro non automático. Pero non pode 

implicar nunca alteración da medida, segundo o establecido no 

Regulamento de Puntos de Medida e lexislación vixente con respecto á 

liquidación de ATR. 

 Actualización do contador fóra do prazo establecido pola lei (límite ano 

2009 fronte ao 2014). 
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 Incumprimento da programación do contador con respecto ao 

establecido no Regulamento de Puntos de Medidas e a lexislación 

vixente con respecto á liquidación de ATR (Acceso de Terceiros á 

Rede). Existe a obrigación de recoller 6 medidas en relación á enerxía 

activa e reactiva, e non 3 como indica o propio órgano provincial).  

 Alteración das lecturas observadas pola distribuidora no histórico, a 

través do uso de contadores de dobre sistema de tarificación, 

amosando lecturas en 3 períodos e con lecturas novas sen histórico 

establecidas de forma arbitraria. 

 Substitución do contador sen comunicación previa ao cliente. 

  Exceso de facturación  derivado en relación ao alugueiro do equipo de 

medida e as irregularidades que presentan as lecturas facilitadas pola 

distribuidora. As lecturas facturadas non coinciden co histórico 

rexistrado polos contadores. 

A información relativa ao expediente presenta tanto os feitos constitutivos de 

fraude por parte das entidades afectadas, como a documentación aportada por 

parte da autoridade competente da Consellería de Industria, que de forma 

reiterada resolve desestimar a reclamación formulada polo cliente, alegando 

que non se observa alteración da medición, tendo recoñecido por escrito a 

propia compañía distribuidora tal manipulación. Por outra parte, a autoridade 

competente da Xunta de Galicia, indica que Begasa dispón dun sistema de 

telexestión de contadores tipo V, e que poderá integrar e ser de aplicación a 

contadores instalados na fronteira tipo IV. 

Por outra parte, e non menos grave, é a insistencia por parte de Begasa en 

indicar que non ten obrigación de comunicar ao cliente calquera actuación que 

vaia a realizar sobre o equipo, con independencia do réxime de propiedade, tal 

e como recoñece a Comisión Nacional de la Energía, no Informe de 26 de xullo 

de 2012: “…[la distribuidora] ante cualquier actuación que vaya a realizar sobre 

el equipo de medida, independientemente de la propiedad del mismo, 

deberá notificar al consumidor, como responsable del punto de medida, la 
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fecha exacta en la que se va ejecutar dicha actuación y su alcance…”. 

Begasa tampouco informa documentalmente sobre a programación que tiñan 

os contadores e as lecturas de retirada, nin sobre a programación e 

parametrización e datos de uso, cunha actuación clara de opacidade 

informativa. 

-Expediente IN635C 2013/150-2. Recolle reclamación formulada contra 

Begasa por parte de ODICE (Oficina de información y defensa del consumidor 

eléctrico), en representación do cliente afectado, correspondente a actuación 

fraudulenta como: 

 Suposta ilegalidade do tipo de contador instalado.  

A información facilitada amosa a falta de adecuación do contador indicado coas 

esixencias establecidas na correspondente lei que regula tal feito. Tamén 

incorpora a resposta por parte da empresa implicada, evitando facer alusión 

aos defectos referidos, e complétase cun informe elaborado polo Instituto de 

Metrología de Ourense, no que os técnicos correspondentes deixan constancia 

da falla de adecuación. 

-Expedientes IN635C 2013/151-1 e IN635C 2013/151-2. Reclamacións 

formuladas contra Begas por parte de ODICE (Oficina de información y defensa 

del consumidor eléctrico) en representación dos clientes afectados, 

correspondente a actuación fraudulenta como: 

 A existencia dun parque de contadores que non reúnen as 

características esixidas pola regulación aplicable, e en particular nos 

modelos Enel GISM 2006, GIST, GIST 2008, GIRM e GISS.  

Incorpórase no expediente o informe remitido polo  Instituto Oficial de 

Metrología de Galicia, no que se fai constar que: 

 Os contadores ensaiados presentan erros de medida dentro dos marxes 

permitidos e que os equipos cumpren cos requisitos de discriminación 

horaria e de telexestión indicados no Real Decreto 1110/2007 e na Orde 

ITC/3022/2007.  

204



 

5 

 

 Sen embargo, tamén recoñece que existen dúbidas en canto aos prazos 

nos que poden ser instalados determinados modelos de contadores e 

ata cando se poden utilizar, de forma que a Dirección Xeral de Industria 

e Minas trasladou a pertinente consulta ao Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo (compre destacar que esta notificación ten data de 

rexistro 05-05-2014 e non consta resposta ao respecto na actualidade).  

 Tamén recoñece que este ensaio no laboratorio non garante o correcto 

funcionamento e parametrización de todo o parque de contadores deste 

tipo. Instase á Xefatura Provincial da Consellería de Economía e 

Industria a que solicite de Begasa os medios necesarios para que o 

servizo técnico do Instituto Oficial de Metrología poida comprobar in situ 

que a verificación de laboratorio coincide coa situación de campo.  

 Pero en ningún momento se fai referencia ao rexistrador da enerxía, 

elemento que ten como función a clasificación da enerxía rexistrada no 

contador, e que precisa de autorización administrativa polo Instituto de 

Control Metrológico del Estado, nin tampouco se fai referencia ás 

características do contador e das súas función. 

A día de hoxe, existen numerosos recursos de alzada pendentes de resolución 

dende o ano 2011. 

En resumo, a mostra de expedientes aquí referida vén  indicar unha actuación 

fraudulenta por parte dunha empresa eléctrica, non considerando os dereitos 

que o consumidor eléctrico ten (sendo de aplicación a normativa, como Ley 

45/1984, Ley 49/1984 de Explotación Unificada del Sector Eléctrico; Ley 

54/1997, del Sector Eléctrico, e sucesivas ata a data actual). Esta actuación 

fraudulenta céntrase fundamentalmente en dous feitos: 

 Alteración de alugueiros 

 Fraude por manipulación de lecturas de medida 

Calquera actuación fraudulenta e de abuso de poder por parte das empresas 

eléctricas resulta inadmisible, e mais cando parece estar apoiada por unha 

actuación  da Administración Pública que podería resultar encubridora da 
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mesma. A deixación das funcións dos responsables da emisión dos informes 

correspondentes e de quen os asina, pode constituír posiblemente, e cando 

menos, un trato de favor ás compañías distribuidoras e comercializadoras ao 

non considerar nos mesmos os incumprimentos das facturacións emitidas e 

dos dereitos inherentes á mesma por parte dos titulares dos subministros. 

Apréciase unha desprotección do consumidor industrial da potencia 

(nomeadamente das PEMES) en parte derivada da ambigüidade establecida 

na Ley 24/2013, del 26 de diciembre del Sector Eléctrico, que só indica de 

forma clara a actuación sobre as persoas físicas e consumidores domésticos. 

O problema agrávase se consideramos a situación actual de pobreza 

enerxética, cuxo impacto depende de tres factores condicionantes como son o 

prezo da enerxía consumida, o nivel de ingresos da unidade doméstica e a 

eficiencia enerxética das vivendas.  

Nin Galiza nin España viven alleas a esta realidade, e a situación é 

especialmente preocupante ao estar inmersos nun sistema eléctrico que 

favorece o incremento dos prezos da electricidade antes que o deseño dun mix 

enerxético sostible social, económica, ambiental e enerxeticamente. Cabe 

preguntarse polo custe deste retroceso; por cómo se poderá mellorar a 

situación dos consumidores finais cun mínimo nivel de ingresos ou sen 

ingresos; aclarar a verdadeira estrutura de custes dun sistema enerxético 

sostible, máis alá dos intereses oligopolísticos internacionais dun reducido 

grupo de axentes. 

 

Por todo isto, Alternativa Galega de Esquerda formula a seguinte proposición 

non de lei para o seu debate en Pleno: 
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O Parlamento Galego insta á Xunta de Galicia: 

 

1. A proceder, con toda urxencia, a unha exhaustiva revisión administrativa 

que aclare estas irregularidades e depure responsabilidades no seu 

caso. 

 

2. A incoar a urxente revisión normativa que impida as actuacións 

fraudulentas por parte das empresas eléctricas na determinación e 

facturación do consumo de electricidade.  
 

 

3. A elaborar unha diagnose real das necesidades enerxéticas de Galiza, e 

promover análoga actuación perante o poder central do Estado, de 

forma que se reduza a dependencia enerxética e tamén a factura 

enerxética que se está a soportar, como xa se ten feito dende hai 

decenios noutros países da Unión Europea.  

 

Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2015. 

  

  Asdo.: Xosé Manuel Beiras Torrado 

   Antón Sánchez García 

   Portavoz e deputado do G.P. da AGE. 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Xosé Manuel Beiras Torrado na data 26/03/2015 18:04:13 

 
Anton Sánchez García na data 26/03/2015 18:04:24 
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4.6 35864(09/PNP-002620)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación co

contido da Resolución do Parlamento Europeo, do 12 de marzo

de 2015, referida á situación de Venezuela e o respecto dos

dereitos humanos nese país

Publicación da iniciativa, 444, 08.04.2015
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 GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR  

DE GALICIA 

Rúa do Hórreo, 63 

 15702 Santiago de Compostela 

 T. 981 551 510 

 F. 981 551 422  

 gp-pp@parlamentodegalicia.es 

 www.ppdegalicia.com 

 

 

Á Mesa do Parlamento 
 

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu 
Portavoz,  ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do 
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte 
proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 
 
Exposición de motivos 
 
O Parlamento Europeo aprobou o pasado 12 de marzo de 2015 a 
Resolución 2015/2582, sobre a situación en Venezuela na que 
expresaba a súa preocupación pola vulneración dos dereitos 
humanos que se está a producir en Venezuela, tal e como teñen 
denunciado distintas ONG’s, como Amnistía Internacional ou 
Human Rights Watch, ou outras organizacións como o Consello de 
Seguridade de Nacións Unidas ou a Organización de Estados 
Americanos. 
 
A situación política que está a atravesar Venezuela afecta aos preto 
de 50.000 galegos e galegas que conforman a comunidade galega 
nese país, no que a Xunta de Galicia colabora a través do 
asociacionismo galego na emigración radicado en Venezuela. O 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia considera necesario que o 
Parlamento de Galicia exprese a súa solidariedade coa cidadanía 
venezolana en xeral e a comunidade galega nese pais en particular, 
especialmente nun momento no que se comeza a cuestionar o 
papel eminentemente social e cultural que estas asociacións veñen 
desempeñando dende hai décadas, e se sume as iniciativas que 
outras outras institucións democráticas están a aprobar para  
reclamar que se respecten en Venezuela os dereitos fundamentais 
de calquera sistema democrático. 
 
Por todo o exposto o Grupo Parlamentario Popular presenta a 
seguinte proposición non de lei en Pleno: 
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 GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR  

DE GALICIA 

Rúa do Hórreo, 63 

 15702 Santiago de Compostela 

 T. 981 551 510 

 F. 981 551 422  

 gp-pp@parlamentodegalicia.es 

 www.ppdegalicia.com 

 

 

“O Parlamento de Galicia acorda asumir como propio o contido da 
Resolución do Parlamento Europeo, do 12 de marzo de 2015, sobre 
a situación en Venezuela (2015/2582 (RSP)); amosar a súa 
solidariedade co pobo venezolano neste difícil período e en 
particular coa comunidade galega alí residente; e solicitar do 
Goberno de Venezuela que cumpra o disposto na súa Constitución 
e coas súas obrigas internacionais no atinxente ao respecto aos 
dereitos de liberdade de expresión, asociación, reunión pacífica e 
pluralismo político como principios fundamentais dun sistema 
democrático”. 
 
 

Santiago de Compostela, 30 de marzo de 2015 
 
 
 
 
 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 30/03/2015 13:27:55 
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4.7 35969(09/PNP-002630)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación co ofrecemento da Deputación Provincial de Lugo de

financiamento para a implantación do servizo de hemodinámica

24 horas no Hospital Universitario Lucus Augusti, de Lugo. 

Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, 444,

08.04.2015
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto 

nos artigos 160 e 98 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a 

seguinte proposición non de lei en Pleno para a súa tramitación 

urxente. 

 

Xustificación da urxencia 

 

A xustificación da urxencia vén dada pola petición de forma reiterada 

por parte da cidadanía da provincia de Lugo para que se implante o 

servizo de Hemodinámica 24 horas. 

 

Exposición de motivos 

 

A cidadanía da provincia de Lugo está pedindo de forma reiterada que se 

implante no HULA o servizo de Hemodinámica 24 horas. Tamén os 

expertos afirman que este servizo, que agora só funciona de 8:00 a 15:00 

horas, é absolutamente necesario por canto no HULA neste momento, tan 

só reciben un tratamento hemodinámico un terzo dos enfermos de infarto 

da provincia, polo que dous de cada tres teñen que ser desprazados e non 

reciben a asistencia necesaria dentro dos 120 minutos que aconsellan todos 

os cardiólogos. Isto implica unha maior mortalidade, como indican as 

estatísticas do INE que confirman que a mortalidade por infarto na 

provincia de Lugo duplica a media nacional. 

 

A pesar de todo elo, a Xunta de Galicia négase a implantar este servizo de 

Hemodinámica 24 horas a pesar de que o seu custo non é moi elevado. Esta 

negativa foi explicitada en múltiples ocasións tanto no Parlamento de 

Galicia como nos medios de comunicación tanto pola conselleira de 

Sanidade como polo presidente Feijoo. 

 

Ante esta situación a Deputación de Lugo, consciente das necesidades da 

provincia e respondendo as peticións dos veciños e veciñas, acaba de 

aprobar no Pleno unha moción na que ofrece a Xunta de Galicia a facerse 

cargo do custo anual de ampliar o servizo de Hemodinámica do HULA 

hasta as 24 horas 7 días a semana, e así ofertar un servizo vital para os 

cidadáns da provincia de Lugo. 

212



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

 

Ante a inacción da Xunta de Galicia, a oferta de axuda da Deputación de 

Lugo é unha boa maneira de ter o servizo de hemodinámica 24 horas que 

solicitan tanto os veciños e veciñas como os expertos en cardioloxía,  e 

entendemos que agora non debería de haber ningún impedimento para 

poñelo en marcha,  e que o presidente Feijoo, se non quere implantalo,  non 

debería impedir que outras institucións axudaran para facelo.  

 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a entablar un diálogo de 

forma inmediata coa Deputación de Lugo para aceptar o ofrecemento feito 

por esta institución de sufragar os gastos necesarios para implantar no 

Hospital Universitario Lucus Augusti da cidade de Lugo, o servizo de 

hemodinámica 24 horas. 

 

 Pazo do Parlamento, 6 de abril de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 06/04/2015 12:23:48 

 
Carmen Gallego Calvar na data 06/04/2015 12:23:57 

 
Juan Carlos González Santín na data 06/04/2015 12:24:04 

 
Pablo García García na data 06/04/2015 12:24:10 

 
María Soledad Soneira Tajes na data 06/04/2015 12:24:22 
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María Concepción Burgo López na data 06/04/2015 12:24:27 

 
Maria Remedios Quintas Alvarez na data 06/04/2015 12:24:31 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 06/04/2015 12:24:36 

 
Raúl Fernández Fernández na data 06/04/2015 12:24:42 

 
Manuel Vázquez Fernández na data 06/04/2015 12:24:49 

 
Francisco Manuel Caamaño Domínguez na data 06/04/2015 12:24:54 

 
Beatriz Sestayo Doce na data 06/04/2015 12:25:00 

 
José Manuel Gallego Lomba na data 06/04/2015 12:25:06 

 
María del Carmen Acuña do Campo na data 06/04/2015 12:25:12 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 06/04/2015 12:25:16 

 
José Ramón Val Alonso na data 06/04/2015 12:25:22 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 06/04/2015 12:25:27 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 06/04/2015 12:25:32 
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4.8 36023(09/PNP-002634)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre a declaración pola Xunta de Galicia do ano 2016 como

Ano das Irmandades da Fala, e o establecemento dun programa

de actividades para divulgar o seu labor

Publicación da iniciativa, 448, 15.04.2015
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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da 

deputada Ana Belén Pontón Mondelo e do deputado Francisco Xesús Jorquera 

Caselas, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formula a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

 Considerando que o vindeiro ano 2016 terán lugar as celebracións do 

primeiro centenario da fundación, na cidade d’A Coruña e nos salóns da Real 

Academia Galega, das Irmandades dos Amigos da Fala, organización que 

sería recoñecida no futuro como Irmandades da Fala.  

 Considerando que a fundación desta entidade supuxo un fito decisivo no 

desenvolvemento da consciencia da Galiza e a defensa da súa lingua, cultura e 

identidade.  

 Considerando o carácter abranxedor e democrático que caracterizou o 

movemento das Irmandades, onde se situaban persoas pertencentes a todo o 

leque político actuante na Galiza de hai 100 anos.  

 Considerando que figuras chave da cultura galega a quen se dedicou en 

diferentes anos o Día das Letras Galegas, como Ramón Cabanillas, Florentino 

López Cuevillas, Antón Losada Dieguez, Manuel Lugris Freire, Ramón Otero 

Pedrayo, Vicente Risco, Antón Vilar Ponte ou Xoán Vicente Viqueira, foron, 

entre outras, as impulsoras de dito movemento.  

 

Formulamos a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 
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“O Parlamento de Galiza insta á Xunta de Galiza a que o vindeiro 2016 sexa 

declarado oficialmente ANO DAS IRMANDADES DA FALA, estabeleza un programa 

de actividades conducentes a divulgar en toda a sociedade galega o coñecemento do 

encomiábel labor desta organización, animada polo propósito de traballar pola 

consecución dunha Galiza máis culta, libre, xusta e comprometida consigo mesma e 

dote dos fondos necesarios os organismos encargados de levar a cabo ese programa.” 

 

Santiago de Compostela, 7 de abril de 2015 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 07/04/2015 11:45:34 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 07/04/2015 11:45:40 
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5.1 26692(09/INT-000985)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Solla Fernández, Eva

Sobre as camas pechadas durante o verán de 2014 nos hospitais

do Sergas e a cobertura das vacacións do persoal

Publicación da iniciativa, 339, 11.09.2014

219



 

 

  

Á MESA DO PARLAMENTO 

Eva Solla Fernández deputada do GP da Alternativa Galega de Esquerda (ESQUERDA 

UNIDA-ANOVA), ao abeiro do artigo 147 do Regulamento da Cámara presenta a seguinte 

Interpelación, relacionada coas camas pechadas nos Hospitais da Rede pública do 

SERGAS: 

Durante o verán de 2014, as galegas e galegos sufrimos nos nosos centros sanitarios 

públicos o maior peche de camas da historia -1.095- enmarcado na xeira de recortes e 

desmantelamento que o Goberno neoliberal do Partido Popular está a aplicar á nosa 

Sanidade. 

Este feito foi denunciado por Alternativa Galega de Esquerda no propio Pleno da Cámara, 

atopándose de fronte cunha Conselleira que semella non querer asumir a súa 

responsabilidade coma xestora unicamente da Sanidade Pública e que nega 

sistematicamente a aportación de datos públicos. 

Nun alarde de antidemocracia, o propio grupo parlamentar popular, propiciou coa súa 

votación que o Goberno Galego non facilitase datos certeiros sobre a cobertura de vacacións 

do persoal público e negando tamén a posibilidade de auditar as listas de espera. 

Desgraciadamente, o Goberno galego, continúa a día de hoxe a súa política de demolición 

sanitaria e estando xa no mes de setembro moitas desas camas pechadas continúan sen 

abrir, incumprindo as promesas do Executivo. 

O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda seguirá requerindo a información 

pública que se lle nega ao Parlamento e á cidadanía e por iso interpela ao Goberno para 

coñecer: 

Cal é o número de camas que continúan pechadas en setembro en cada Xerencia  e cantas 

continuarán nos meses seguintes? 

Que xustificación ofrece o Goberno galego a esta situación? 
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Que número e proporción de persoal está a desfrutar das súas vacacións no mes de 

setembro e nos seguintes e cantos destes permisos están a ser cubertos con persoal 

eventual? 

Por que non se abriron as unidades pechadas cando houbo colapsos en Urxencias tal e 

coma prometeu a Consellería? 

Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2014. 

 

Asdo. Eva Solla Fernández 

Deputada do GP da AGE. 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 03/09/2014 16:31:54 
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5.2 30918(09/INT-001119)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

García García, Pablo e 2 máis

Sobre a política desenvolvida pola Xunta de Galicia en

relación co sector forestal

Publicación da iniciativa, 389, 11.12.2014
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Á Mesa do Parlamento 

 

Pablo García García, Raúl Fernández Fernández e José Ramón Val 

Alonso, deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas 

de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da 

Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte interpelación. 

 

Diversas asociacións profesionais que aglutinan á totalidade do Sector 

Forestal Galego veñen de manifestar publicamente a súa desconformidade 

coa política desenvolvida pola Consellería de Medio Rural e do Mar no que 

afecta ó sector forestal. 

 

Reclaman sobre todo que se lle teña en conta á hora de planear políticas e 

accións que lles afectan directamente, así como do “ninguneo” ó que se ven 

sometidos a diario por responsables de dita consellería. 

 

Reclaman a axilización dos permisos de corta, xa que na actualidade existe 

unha auténtica “carreira de obstáculos” todos os trámites que deben facer 

para poder ter a autorización para proceder a cortar madeira. É necesario 

tramitar 15 permisos coas súas correspondentes taxas e avais para sacar a 

madeira do monte, en función do concello do que se trate. 

 

Consideran o Plan forestal actual como “ineficiente e de costas á realidade 

forestal de Galicia”. 

 

Acusan tamén ó Goberno de desleixo de funcións, Galicia sofre as 

restricións como consecuencia do Nemátodo que afecta ó piñeiro. Pasados 

xa máis de 4 anos  dende a detención do brote é preciso que o Goberno 

presente un informe en Bruxelas para solicitar o levantamento das medidas 

preventivas, pero este feito se vén aprazando de forma inexplicable. Dende 

fai 4 anos, 6.000 propietarios e 40 empresas se encontran con este 

problema cunhas perdas millonarias. 

 

Do mesmo xeito tampouco comparten a política levada a cabo en canto a 

prevención e extinción de incendios forestais, denunciando o abandono dos 

traballos de prevención de acordo co sector forestal e dedicando 

unicamente fondos á extinción. 
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En definitiva, todo o sector fai unha emenda á totalidade da política que 

vén levando a cabo a Consellería de Medio Rural no que respecta ó sector 

forestal, e a sinala como principal obstaculizadora do desenvolvemento  do 

mesmo. 

 

Polo exposto anteriormente, os deputados que asinan interpelan ao 

Goberno galego nos seguintes termos: 

 

1. Cales son os motivos para obviar nas decisións políticas tomadas 

pola Xunta de Galicia as achegas que veñen facendo dende as 

organizacións representativas do sector forestal? 

2. Que medidas vai a tomar a Xunta de Galicia para paliar as 

dificultades cos que os profesionais do sector se atopan para 

desenvolver con normalidade a súa actividade? 

3. Con que entidades representativas ten interlocución a Xunta de 

Galicia no que respecta as políticas que afecta ó Medio Rural? 

 

Pazo do Parlamento, 2 de decembro de 2014 

 

Asdo.: Pablo García García 

   Raúl Fernández Fernández 

   José Ramón Val Alonso 

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
Pablo García García na data 02/12/2014 18:40:59 

 
Raúl Fernández Fernández na data 02/12/2014 18:41:07 
 
José Ramón Val Alonso na data 02/12/2014 18:41:13 
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5.3 35464(09/INT-001319)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa e Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre a tributación das pensións das persoas emigrantes

retornadas

Publicación da iniciativa, 442, 06.04.2015
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Á Mesa do Parlamento 

Tereixa Paz Franco e Francisco Xesús Jorquera Caselas, deputada e 

deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao 

abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte 

Interpelación, en relación coa tributación das pensións dos e das emigrantes 

retornadas. 

 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista ven reclamando 

insistentemente, secundando as demandas das persoas afectadas, a necesidade de 

realizar as modificación legais necesarias na lei 35/2006 pola que se regula o 

imposto sobre a renda das persoas físicas coa finalidade de que se establezan 

normas claras, precisas e sobre todo xustas e igualitarias para a tributación das 

pensións percibidas no estranxeiro. 

A única modificación que se introduciu foi a través da disposición adicional 

da Lei 26/2014 na que nun recoñecemento implícito de que a Axencia Tributaria 

estaba realizando unha interpretación abusiva das disposicións legais se establece 

o que chama “período de regularización” que na práctica implica a devolución das 

inxustas sancións, recargas e xuros que se lles impuxeron nos últimos exercicios e 

o establecemento dun período voluntario de tributación para os e as que aínda non 

teñan realizado a declaración. 

Porén esta disposición segue sen supor unha regulación clara e xusta da 

tributación para os e as emigrantes retornadas. Non ten en conta o contido dos 
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distintos tratados bilaterais e tampouco establece mecanismos para o tratamento 

xusto das pensións de invalidez, entre outras consideracións. 

Recentemente dúas novas sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de 

Galiza veñen a avalar a posición que levamos defendendo desde fai dous anos. No 

seu contido establece de forma explícita e taxativa que o artigo 19 do convenio 

bilateral con Alemania, vixente até o exercicio 2013, exime de tributación as 

pensións pagadas con cartos de procedencia pública dos e das emigrantes 

retornadas de dito país. 

Tendo en conta a gran cantidade de persoas afectadas por esta situación, 

algunhas que xa se viron obrigadas a tributar por ditas pensións e outras que terán 

que facelo antes do 30 de xuño deste ano, este Grupo Parlamentar considera que é 

de extrema urxencia abordar este problema. Non podemos obrigar a miles de 

persoas a ter, aínda por riba, que litigar xudicialmente, incorrendo en novos gastos, 

contra a Axencia Tributaria para que se cumpra coa legalidade. 

 

Estas son as razóns polas que formulamos a seguinte Interpelación: 

-Ten analizado o seu Goberno o contido destas novas sentenzas do TSX de 

Galiza en relación coas pensións percibidas por emigrantes retornados de 

Alemania? 

-De ser así cales cre que son as consecuencias que deben derivarse do seu 

contido? 
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-Non considera que o xusto sería que a Axencia Tributaria devolvese de 

oficio o tributado a todas as persoas incursas nas mesmas situacións? 

-Sigue pensando que non é preciso que se estableza dunha vez por todas 

unha modificación normativa para contemplar todas as casuísticas e regular a 

tributación de todos e todas as emigrantes retornadas dunha forma clara e xusta? 

-Ten previsto realizar algunha actuación ante a Axencia Tributaria e/ou o 

Goberno do Estado coa finalidade de que se resolva dunha vez esta penosa e 

inxusta situación? 

 

Santiago de Compostela, 19 de marzo de 2015 

 

Asdo.: Tereixa Paz Franco 

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Tereixa Paz Franco na data 19/03/2015 18:37:55 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 19/03/2015 18:38:02 
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6.1 36428(09/POPX-000128)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Méndez Romeu, José Luis

Sobre as políticas desenvolvidas polo Goberno galego para

apoiar os sectores produtivos
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Á Mesa do Parlamento 

 

José Luís Méndez Romeu, portavoz do Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 155.5 e normas 

complementarias do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a 

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno, dirixida ao Sr. 

presidente da Xunta de Galicia. 

 

Sr. presidente, que políticas desenvolve o seu Goberno para 

apoiar aos nosos sectores produtivos? 

 

Pazo do Parlamento, 20 de abril de 2015 

 

 Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

 Portavoz G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 20/04/2015 11:18:38 
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6.2 36434(09/POPX-000129)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre a actividade de Ence na ría de Pontevedra
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Á Mesa do Parlamento 

Francisco Xesús Jorquera Caselas, Portavoz do Grupo Parlamentar 

do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no artigo 155.5 

do Regulamento da Cámara e das normas supletorias do 17 de marzo de 2015, 

formula a seguinte PREGUNTA dirixida ao Presidente do Goberno, para a súa 

resposta oral en Pleno. 

 

PREGUNTA AO PRESIDENTE: 

 

Pensa que a solución aos problemas de Galiza é que ENCE siga 

contaminando a ría de Pontevedra? 

 

Santiago de Compostela, 20 de abril de 2015 

 

Asdo.: Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do Grupo Parlamentar do BNG 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 20/04/2015 12:58:21 
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6.3 36439(09/POPX-000130)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda

Sobre as previsións do Goberno galego para remediar o

empobrecemento dos traballadores
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Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

Yolanda Díaz Pérez, Vicevoceira do Grupo Parlamentar da Alternativa Galega da 

Esquerda, Voceira aos efectos da formulación da pregunta ao Presidente, ao abeiro do 

artigo 155.5 do Regulamento da Cámara e das normas supletorias de 3 de febreiro do 

2015, presenta a seguinte PREGUNTA dirixida ao Presidente da Xunta de Galicia, para 

a súa resposta oral no Pleno.  

 

-  Como vai remediar señor presidente as consecuencias dunha política neoliberal, a 

súa,  que empobrece ás clases traballadoras?  

 

En Compostela, a  20 de abril do 2015. 

 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 20/04/2015 13:23:15 
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7.1 36421(09/PUP-000193)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Prado del Río, Paula e 7 máis

Sobre os resultados da viaxe institucional a Cuba do

vicepresidente da Xunta de Galicia e conselleiro de

Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza xunto co

secretario xeral da Emigración
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Á Mesa do Parlamento 
 
 
 
Paula Prado del Río, Carmen Pardo López, Agustín Baamonde 
Díaz, Aurelio Núñez Centeno, Hipólito Fariñas Sobrino, Julia 
Rodríguez Barreira, Cristina Romero Fernández e e Jacobo Moreira 
Ferro, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo 
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 
155.5 e concordantes do Regulamento da Cámara presentan, ante 
esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno 
polo trámite de urxencia. 
 

 
Xustificación da urxencia.  
 
A urxencia ven motivada pola necesidade de que o Goberno galego 
informe en Sede Parlamentaria canto antes sobre este tema. 
 
 
Nos días 11 a 13 de abril de 2015, o vicepresidente da Xunta de 
Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela e mailo secretario xeral para a 
Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, realizaron unha viaxe 
institucional a Cuba.  
 
Os lazos culturais que unen á illa con Galicia son ben coñecidos, 
sendo moi destacable a presenza e o papel activo da comunidade 
galega residente e traballadora no país. Esta relación de irmandade 
foi cultivada e mantida polos gobernos galegos ao longo dos anos, 
concretándose de forma destacada na asistencia aos emigrantes alí 
residentes, na promoción da cultura galega e no fomento dos fluxos 
turísticos. 
 
Trala última visita do presidente da Xunta de Galicia, en decembro 
de 2013, e tendo en conta o momento de especial transcendencia 
histórica no que se atopa o país caribeño, facíase necesario un 
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novo encontro entre as autoridades de ambos territorios para 
analizar as novas posibilidades de relación derivadas do proceso de 
apertura económica que se está a desenvolver na illa. Téndose 
efectuado este nas datas sinaladas anteriormente, formúlase a 
seguinte pregunta para resposta oral en Pleno: 
 
 
 
 
Cales foron os resultados da viaxe institucional a Cuba?  
 
 
 

Santiago de Compostela, 20 de abril de 2015 
   
 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Paula Prado del Rio na data 20/04/2015 09:39:58 

 
María del Carmen Pardo López na data 20/04/2015 09:40:07 

 
Agustín Baamonde Díaz na data 20/04/2015 09:40:17 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 20/04/2015 09:40:25 

 
Hipólito Fariñas Sobrino na data 20/04/2015 09:40:37 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 20/04/2015 09:40:50 

 
Cristina Isabel Romero Fernández na data 20/04/2015 09:41:00 

 
Jacobo Moreira Ferro na data 20/04/2015 09:41:09 
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7.2 34817(09/POP-003208)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Sánchez García, Antón

Sobre o expediente administrativo da autorización da fusión

das caixas de aforro galegas, aprobado polo Consello da Xunta

de Galicia o 18 de novembro de 2010

Publicación da iniciativa, 433, 19.03.2015
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Antón Sánchez García, deputado do Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de 

Esquerda (EU-ANOVA), ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, relativa ao expediente de 

autorización da fusión das caixas de aforro galegas aprobado polo Consello da Xunta o 18 

de novembro de 2010. 

 

  A chamada Comisión de investigación das caixas, creada no Parlamento de Galicia,  para 

deitar luz sobre un dos episodios máis escandalosos da política e da economía galegas, 

continúa paralizada. Ano e medio despois da fin das comparecencias, o Partido Popular non 

quere retirar o cadeado do órgano parlamentario. O seu bloqueo impide que a cidadanía se 

achegue ao que realmente sucedeu na liquidación do sistema financeiro galego. 

Unha comisión de investigación parlamentaria, polo menos no plano teórico, debera servir 

para determinar as responsabilidades políticas de quen tiña competencias no control das 

entidades e non as exerceu. Tamén debera traballar por identificar os responsábeis, directos 

e indirectos, do roubo ás preferentistas, e os detalles documentais polos que se autorizou a 

fracasada fusión entre as vellas Caixa Galicia e Caixanova. 

Chama a atención, polo tanto, que dous anos despois sigamos sen ter acceso e sen que se 

nos entregue o acordo do Consello da Xunta de novembro de 2010, asinado pola daquela 

conselleira de Facenda Marta Fernández Currás, que autorizaba a fusión e que incluía 

informes de técnicos da Consellería de Facenda, incluso segundo recoñeceu a propia 

Fernández Currás na súa pseudocomparecencia escrita. 

Non coñecemos a razón de por qué se nos impide acceder a esta información chave no 

acontecer das caixas galegas, pero parécenos intolerable, e indicativo de que algo ocultan 

dese acordo e deses informes dos propios técnicos de Facenda. 

En reiteradas ocasións, dende AGE, temos solicitado dita información e a reanudación dos 

traballos da Comisión pero seguimos sen ter resposta algunha. 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda presenta a 

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 
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Se a  Consellería de Facenda ten coñecemento de onde se atopa o expediente de 

autorización da fusión das caixas de aforro galegas finalizado co acordo do 

Consello da Xunta do 18 de novembro de 2010, por qué non se aporta á 

documentación de traballo da Comisión de investigación para analizar e avaliar 

a evolución económica-financeira das antigas caixas de aforros e as causas e 

responsabilidades da súa actual situación, incluíndo as indemnizacións 

millonarias cos seus ex-directivos? 

 

Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2015. 

 

   Asdo.: Antón Sánchez García. 

    Deputado do G.P. da AGE. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Anton Sánchez García na data 12/03/2015 16:37:08 
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7.3 36427(09/PUP-000194)

Grupo Parlamentario Mixto

Martínez García, María Consuelo

Sobre a seguridade da liña ferroviaria Vigo-A Coruña
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Parlamento De Galicia | Pregunta urxente 

 

1 

Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Consuelo Martínez García, deputada do G.P. Mixto, ao abeiro do disposto no 

artigo 155.5 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a 

súa resposta oral no Pleno, con carácter urxente, relativa á seguridade na 

liña ferroviaria de alta velocidade Vigo - A Coruña. 

 

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA 

 

O Eixo Atlántico de alta velocidade entre Vigo e A Coruña non contará ata 2017, 

segundo as previsión de ADIF, co sistema de control de velocidade ERTMS que 

faltaba no accidente do Alvia 04155 en Angrois. 

 

Polo exposto, a deputada que subscribe formula a seguinte pregunta. 

 

 Garante a Xunta de Galicia a seguridade da liña ferroviaria Vigo- A 

Coruña a pesar de non contar con todas as medidas de seguridade 

activas ata o 2017? 

 

Santiago de Compostela, 20 de abril de 2015 

 

Asdo.: Consuelo Martínez García 

Voceira do G.P. Mixto. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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2 

María Consuelo Martínez García na data 20/04/2015 10:46:25 
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7.4 32036(09/POP-002872)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 2 máis

Sobre a información da Consellería de Cultura, Educación e

Ordenación Universitaria respecto da valoración dos centros

educativos galegos en relación coa implantación da Formación

Profesional Básica

Publicación da iniciativa, 410, 05.02.2015
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Ricardo Vicente Docasar Docasar, María Concepción Burgo López e  Francisco 

Caamaño Domínguez, deputados e deputada pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa 

resposta oral en Pleno. 

 

 

Hai aproximadamente seis meses o Grupo Parlamentario Socialista denunciaba 

en rolda de prensa  a posta en marcha precipitada da nova FP básica no sistema 

educativo galego, que emanaba obviamente da entrada en vigor da LOMCE. 

 

 

Diciamos daquela que o calendario de implantación da nova lei parecíanos 

inasumible, improvisado, caótico e chapuceiro, cuestión que agora co paso do 

tempo empeza a visualizar moi claramente a comunidade educativa galega. 

 

 

Os centros educativos manifestaban silenciosamente (probablemente por medo a 

represalias) o seu malestar sobre o proceso da posta en marcha da denominada FP 

básica, e facíano seguramente pola falta de información e transparencia do propio 

proceso no momento en que estaban empezando a distribuír a oferta educativa de 

cara ao vindeiro curso 2014-2015. Nada sabían naquel momento do tema os 

equipos directivos, nada os departamentos de orientación encargados de informar 

ás familias, nada as propias familias e o alumnado, e moi pouco a propia 

inspección encargada de informar aos centros educativos. 

 

 

Non hai que esquecer que a FP básica (21 perfís) viña a substituír aos 39 perfís 

de PCPI existentes, que estaban funcionando razoablemente ben, que eran 

impartidos  en máis de 300 centros educativos galegos e que estaban sendo 

cursados por máis de 4.000 alumnos e alumnas distribuídos en grupos máximos 

de 15  por aula. 

 

 

O Grupo Parlamentario Socialista puxo tamén daquela enriba da mesa a  falta 

dun financiamento claro desta nova modalidade de ensino (as cifras que iamos 

coñecendo mudaban de día en día, máis sempre á baixa) e o seguidismo total e 

absoluto da Xunta de Galicia ante as políticas de feitos consumados do ministro 

Wert, chegando mesmo a pedir a paralización da posta en marcha da FP básica e 
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o inicio dun diálogo sosegado co conxunto da comunidade educativa, co único 

fin de implantar con garantías esta nova modalidade de ensino.  

 

 

Máis o certo é que a día de hoxe esta modalidade de ensino leva en marcha un 

trimestre, tempo suficiente, entendemos, para facer unha valoración  sosegada da 

súa implantación,  e por iso  os deputados  e a deputada que asinan preguntan o 

Goberno galego: 

 

 

Coñece a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria o  

“grado de satisfacción” dos centros educativos galegos con esta nova modalidade 

de ensino recentemente implantada?   

 

 

Pazo do Parlamento, 15 de xaneiro de 2015 

 

 

      

 

 

 

 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 15/01/2015 14:08:14 
 

María Concepción Burgo López na data 15/01/2015 14:08:33 
 

Francisco Manuel Caamaño Domínguez na data 15/01/2015 14:08:37 
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7.5 32409(09/POP-002933)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Baamonde Díaz, Agustín e 6 máis

Sobre as repercusións que van ter na conservación e posta en

valor do castro de Baroña os traballos de acondicionamento e

consolidación arqueolóxica promovidos polo Goberno galego

nese espazo

Publicación da iniciativa, 410, 05.02.2015
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A Mesa do Parlamento 

 
Agustín Baamonde Díaz, Moisés Blanco Paradelo, Javier 
Dorado Soto, Hipólito Fariñas Sobrino, Antonio Mouriño Villar, 
Marisol Piñeiro Martínez, Román Rodríguez González e Ramón 
Santos Pérez, deputados e deputada do Grupo Parlamentario 
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e 
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa 
Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 
 
O Castro de Baroña, situado nunha pequena península rochosa da 

franxa costeira da parroquia de San Pedro de Baroña, no termo 

municipal de Porto do Son (A Coruña), é un dos elementos máis 

sobranceiros do patrimonio arqueolóxico existente na nosa 

Comunidade Autónoma, ademais dun elemento cultural e turístico 

de indubidable referencia. 

 

Este castro costeiro é considerado un exemplo prototípico 

sumamente representativo dentro dos da súa mesma tipoloxía e un 

dos enclaves arqueolóxicos máis valiosos e monumentais de 

Galicia, ademais de ser un dos máis coñecidos e visitados, polo que 

toda actuación patrimonial promovida e realizada no seu ámbito 

esperta un especial interese e resulta dunha gran transcendencia 

dende o punto de vista arqueolóxico, científico, histórico e mesmo 

turístico. 
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A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

anunciou que ao longo deste ano vanse acometer importantes 

labores de acondicionamento e consolidación arqueolóxica neste 

relevante asentamento. 

 

Por todo o anterior os deputados asinantes, formulan a seguinte 

pregunta en Pleno:  

 

Que repercusións se agardan para a conservación e posta en valor 

deste importante ben coa realización dos traballos de 

acondicionamento e consolidación arqueolóxica promovidos polo 

Goberno galego no Castro de Baroña? 
 

 
Santiago de Compostela, 21 de xaneiro de 2015 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Agustín Baamonde Díaz na data 21/01/2015 13:16:35 

 
Moisés Blanco Paradelo na data 21/01/2015 13:16:56 

 
Javier Dorado Soto na data 21/01/2015 13:17:03 

 
Hipólito Fariñas Sobrino na data 21/01/2015 13:17:11 

 
Antonio Mouriño Villar na data 21/01/2015 13:17:21 

 
Maria de la Soledad Piñeiro Martinez na data 21/01/2015 13:17:31 

 
Román Rodríguez González na data 21/01/2015 13:17:33 
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Ramón Santos Pérez na data 21/01/2015 13:17:45 
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7.6 36101(09/POP-003320)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Pombo Rodríguez, Cosme Eladio

Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da

modificación do actual réxime horario do Colexio Público

Integrado de Dices, en Rois, co fin de cumprir a legalidade

vixente e facilitar a conciliación da vida familiar e laboral

Publicación da iniciativa, 448, 15.04.2015

254



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

Ana Belén Pontón Mondelo e Cosme Pombo Rodríguez, deputada e deputado 

do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto 

no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en 

en Pleno, relativa ás actuacións que vai levar adiante a Xunta de Galiza en relación coas 

demandas da ANPA do CPI de Dices (Rois). 

 

A ANPA do CPI de Dices (Rois) ven reclamando desde hai anos unha 

modificación dos horarios deste centro. Segundo argumenta as nais e pais o cambio de 

horario é obrigado pois non se cumpre a normativa vixente. Así sinalan que: 

- as clases teñen unha duración inferior a 50 minutos, polo que o alumnado de 

ESO teñen unha perda de 50 minutos de clase semanal. 

- non se respectan os tempos regulamentarios de descanso e recreo en todas as 

etapas do centro (infantil, primaria e secundaria). 

- os horarios non respectan nin fomentan o mellor rendemento escolar e 

dificultan a realización doutro tipo de actividades formativas alén do ensino regrado. 

- deixa pouco tempo para xantar ao alumnado, sobre todo para aquel que se 

despraza aos seus domicilios. 

- en Primaria, só se pode dispor de comedor os luns, martes e mércores, cos 

conseguintes prexuízos para a conciliación da vida laboral e familiar. 

A negativa da Xunta de Galiza a atender esta petición da ANPA residénciase 

nos problemas que xera na organización do transporte. Mais unha vez comprobamos 
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como os intereses particulares das empresas teñen máis peso que uns horarios racionais, 

que fomenten a aprendizaxe e favorezan a conciliación da vida laboral e familiar.  

Apoiamos desde Grupo Parlamentar do BNG esta demanda e a necesidade de 

avanzar cara horarios que realmente prioricen os intereses da comunidade educativa 

fronte ás empresas do sector do transporte. 

 

Polo dito formulamos a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

Ten previsto a Xunta de Galiza atender a demanda da comunidade educativa do 

CPI de Dices (Rois)implantando un horario que cumpra a legalidade favorecendo a 

conciliación da vida laboral e familiar? 

 

Santiago de Compostela, 9 de abril de 2015 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Cosme Pombo Rodríguez 

Deputada e deputado do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 09/04/2015 12:29:18 

 

Cosme Eladio Pombo Rodríguez na data 09/04/2015 12:29:25 
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7.7 36441(09/PUP-000195)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat

Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego en

relación coa situación laboral dos traballadores das

subcontratas das empresas de telecomunicacións, nomeadamente

Telefónica, en Galicia
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, deputada do Grupo Parlamentar do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no artigo 155.5 do 

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para resposta oral en 

Pleno, polo trámite de urxencia. 

 

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA 

 

@s traballadores/as das contratas e subcontratas das empresas de 

telecomunicacións, nomeadamente de Telefónica, están a levar a cabo toda unha 

serie de mobilizacións, incluida unha folga indefinida, para denunciar a precaria 

situación laboral na que se atopan e esixir o cumprimento dos convenios 

colectivos, a limitación da subcontratación en cadea e o recoñecemento do 

dereito á subrogación. 

 

Dado que as empresas de telecomunicacións, nomeadamente Telefónica 

que é a operadora que ten a posición dominante no sector, reciben aportacións 

millonarias da Xunta de Galiza, consideramos urxente que por parte do Goberno 

Galego se conteste á seguinte pregunta: 
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Ten realizado o Goberno galego algunha actuación diante da tremenda 

situación laboral á que están sometid@s @s traballador@s das subcontratas das 

empresas de telecomunicacións, nomeadamente Telefónica, en Galiza? 

 

Santiago de Compostela, 20 de abril de 2015 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Deputada do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Monserrat Prado Cores na data 20/04/2015 14:22:12 
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7.8 35985(09/POP-003312)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad e 3 máis

Sobre os criterios seguidos pola Xunta de Galicia para a

dotación de equipamentos sociais para a poboación dos

distintos territorios galegos

Publicación da iniciativa, 448, 15.04.2015
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Á Mesa do Parlamento 

 

Mª Soledad Soneira Tajes,  Carmen Gallego Calvar, Carmen 

Acuña do Campo e María Quintas Álvarez, deputadas pertencentes 

ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do 

disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa 

Mesa a seguinte pregunta oral para a súa reposta en Pleno. 

 
Diante do compromiso público adquirido pola Sra. conselleira de 

Traballo e Benestar de crear un centro de día na vila de Cee e, por 

contra, alegar falta de recursos económicos para poñer en 

funcionamento o xa existente na veciña localidade de Corcubión, as 

deputadas asinantes preguntan: 

 

Cales son os criterios que utiliza a Xunta de Galicia para a 

dotación de equipamentos sociais á poboación dos distintos territorios 

da comunidade autónoma? 

 

Pazo do Parlamento, 6 de abril de 2015 

 

 Asdo.: Mª Soledad Soneira Tajes 

 Carmen Gallego Calvar 

 Carmen Acuña do Campo  

 María Quintas Álvarez 

  Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Soledad Soneira Tajes na data 06/04/2015 09:46:21 

 
Carmen Gallego Calvar na data 06/04/2015 09:46:32 

 
María del Carmen Acuña do Campo na data 06/04/2015 09:46:39 

 
Maria Remedios Quintas Alvarez na data 06/04/2015 09:46:48 
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1. Procedementos de natureza normativa
1.1. Procedementos de natureza normativa
1.1.2. Propostas de normas

1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei

1.1.2.1.1. Proxectos de lei

Ditame emitido pola Comisión 1ª, Institucional, de Administra-

ción Xeral, Xustiza e Interior, sobre o Proxecto de lei do

emprego público de Galicia, o 17 de abril de 2015

A Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xus-
tiza e Interior, na reunión do 17 de abril de 2015, adoptou os
seguintes acordos:

Aprobación do ditame da Comisión

- 31508 (09/PL-000024)
Presidencia da Xunta de Galicia
Proxecto de lei do emprego público de Galicia
BOPG n.º 397, do 30.12.2014

Santiago de Compostela, 20 de abril de 2015
Pilar Rojo Noguera

Presidenta

Ditame emitido pola Comisión 1ª, Institucional, de Administra-

ción Xeral, Xustiza e Interior, sobre o Proxecto de lei do

emprego público de Galicia, o 17 de abril de 2015

A Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral,
Xustiza e Interior, na sesión do día 17 de abril de 2015, á
vista do Informe elaborado pola Ponencia sobre o Proxecto
de lei do emprego público de Galicia (09/PL-000024; doc.
núm. 31508), de conformidade co disposto nos artigos 116 e
seguintes do Regulamento do Parlamento de Galicia, apro-
bou o seguinte:

DITAME

Exposición de motivos

1

A Comunidade Autónoma de Galicia ten atribuídas no
artigo 28 do Estatuto de autonomía competencias de desen-
volvemento lexislativo e execución en materia de réxime

xurídico da Administración pública de Galicia e réxime esta-
tutario dos seus funcionarios. As competencias relativas ao
réxime estatutario dos funcionarios públicos téñense que
desenvolver na actualidade dentro do marco establecido pola
Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado
público. Este texto legal, ditado ao abeiro das competencias
atribuídas ao Estado polo artigo 149.1.18ª) da Constitución
española, dá cumprimento ao artigo 103.3 da norma
suprema, que prevé que por lei se regule o estatuto dos fun-
cionarios públicos.

Non obstante, o Estatuto básico do empregado público
vai máis alá da regulación do réxime estatutario do persoal
funcionario, porque, como o seu nome indica, pretende esta-
blecer un marco básico común para todos os empregados
públicos. Ademais, presenta a importante novidade de que
unicamente contén disposicións de carácter básico, co cal o
seu desenvolvemento non só ten que ser levado a cabo polo
lexislador autonómico, senón tamén polo lexislador estatal
para o seu propio ámbito. Como consecuencia disto,
segundo subliña a exposición de motivos do estatuto, o
réxime da función pública estatal deixa de ser un modelo de
referencia e cada un dos lexisladores competentes neste eido
está chamado a deseñar o seu modelo de organización e xes-
tión do emprego público.

A Comunidade Autónoma de Galicia exerceu por pri-
meira vez con carácter xeral as súas competencias lexislati-
vas en materia de réxime estatutario dos seus funcionarios a
través da Lei 4/1988, do 26 de maio, da función pública de
Galicia. Esta lei foi obxecto de sucesivas modificacións que
desembocaron na aprobación polo Decreto lexislativo
1/2008, do 13 de marzo, do texto refundido da lei vixente ata
agora, e que ten sido reformado, pola súa vez, en diversas
ocasións. Aínda que algunhas das últimas reformas adapta-
ron xa parcialmente o réxime xurídico da función pública
galega ás previsións do Estatuto básico do empregado
público, as novidades que este fornece son de tal entidade
que mesmo esas modificacións se introduciron no entende-
mento de que terían un carácter provisional mentres non se
estiver en disposición de presentar perante o Parlamento de
Galicia un proxecto de lei que desenvolva globalmente o
estatuto.

Ese momento ten chegado despois dun período de coida-
dosa reflexión sobre as exixencias dun réxime do emprego
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público actualizado e adaptado ás necesidades da sociedade
galega que debe servir. O resultado concrétase nun texto de
douscentos once artigos estruturados de maneira rigorosa-
mente sistemática en dez títulos, que abordan o obxecto, os
principios e o ámbito de actuación da lei, os órganos admi-
nistrativos competentes en materia de persoal, as clases de
persoal, a organización do emprego público, a adquisición e
perda da relación de servizo, os dereitos e deberes indivi-
duais dos empregados públicos, os dereitos de exercicio
colectivo dos empregados públicos, as situacións adminis-
trativas, o réxime disciplinario e mais as especialidades do
persoal ao servizo das entidades locais. A lei complétase con
nove disposicións adicionais, catorce transitorias, dúas
derrogatorias e tres derradeiras. 

2

O título I define o obxecto, os principios informadores e
o ámbito de aplicación da lei. Trasladando ao ámbito autonó-
mico o espírito do Estatuto básico do empregado público,
establécese un marco común para o emprego público de
todas as administracións públicas ás cales se estenden as
competencias lexislativas da Comunidade Autónoma de
Galicia: a propia Administración xeral da Comunidade Autó-
noma, as entidades locais galegas, as entidades públicas ins-
trumentais do sector público autonómico de Galicia, as enti-
dades públicas instrumentais vinculadas ou dependentes das
entidades locais galegas e as universidades públicas galegas.

Ese marco común, porén, non implica un réxime absolu-
tamente uniforme para todas as administracións públicas
mencionadas nin para todos os tipos de empregados públicos
que prestan servizos nelas. Neste senso, os primeiros artigos
da lei gradúan o seu alcance en relación co persoal investi-
gador, o persoal docente e o persoal estatutario do Servizo
Galego de Saúde, o persoal funcionario das entidades locais
galegas, o persoal funcionario de administración e servizos
das universidades públicas galegas, o persoal laboral, o per-
soal dos órganos estatutarios e o persoal do Consello Con-
sultivo de Galicia. A disposición adicional segunda engade o
persoal ao servizo das entidades do sector público autonó-
mico e local non incluídas no ámbito de aplicación da lei,
que queda sometido en todo caso ás previsións desta sobre
principios de selección, acceso ao emprego público das per-
soas con discapacidade, principios de actuación, deberes e
código de conduta.

Só no caso do persoal funcionario ao servizo da Admi-
nistración de xustiza en Galicia se produce, por imperativo
do réxime constitucional de distribución de competencias,
unha exclusión practicamente total do ámbito de aplicación
da lei. No resto dos casos a intensidade do seu grao de apli-
cación oscila desde a aplicación supletoria ou por remisión
expresa da lexislación específica que se prevé para o persoal
dos órganos estatutarios ao recoñecemento das súas especia-
lidades para o persoal investigador, o persoal docente, o per-
soal estatutario do Servizo Galego de Saúde e o persoal fun-
cionario das entidades locais galegas. Débese salientar que
este último queda así suxeito, por primeira vez, con plena
efectividade ao réxime da función pública establecido pola
Comunidade Autónoma, ao igual que sucede co persoal de
administración e servizos das universidades públicas galegas.

Mención á parte merece o persoal laboral ao servizo das
administracións públicas, respecto do cal se trasladan as dis-
posicións do Estatuto básico do empregado público que uni-
fican certos aspectos do seu réxime xurídico co do persoal
funcionario, reducíndose deste xeito desigualdades difíciles
de xustificar en dúas clases de persoal que teñen a condición
común de empregados públicos. 

3

O título II enuncia as atribucións que corresponden aos
distintos órganos administrativos competentes en materia de
persoal. No que atinxe a Administración xeral da Comuni-
dade Autónoma de Galicia e as entidades públicas instru-
mentais do sector público autonómico, a lei fai un especial
esforzo por racionalizar as funcións que se asignan aos órga-
nos responsables na materia: en primeiro lugar, o Consello
da Xunta de Galicia; en segundo lugar, as consellarías com-
petentes en materia de función pública, administracións
públicas e orzamentos; en terceiro lugar, as persoas titulares
das consellarías en relación co persoal que presta servizos
nelas e, moi particularmente, o dos corpos e escalas adscri-
tos; e, finalmente, a Comisión de Persoal.

A diferenza da lexislación anterior, prescíndese do Con-
sello Galego da Función Pública como órgano superior de
coordinación en materia de persoal. Trátase dunha medida
de simplificación administrativa, posibilitada polo feito de
que as súas funcións se ven suficientemente cubertas polas
mesas xerais de negociación que se prevén no título VII e
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que reúnen tanto as administracións públicas incluídas no
ámbito de aplicación da lei como a representación sindical
das diferentes clases de persoal que presta servizos nelas.

4

O título III ocúpase das clases de persoal, distinguindo
entre os empregados públicos e o persoal directivo. En
relación cos primeiros, a lei delimita os postos de traballo
que as relacións de postos de traballo teñen que reservar de
maneira necesaria ao persoal funcionario por comportaren
o exercicio de funcións que implican a participación
directa ou indirecta no exercicio das potestades públicas ou
na salvagarda dos intereses xerais, o que non impide que se
manteña o principio xeral de que os postos de traballo nas
administracións públicas deben ser desempeñados por per-
soal funcionario. A disposición transitoria primeira esta-
blece as previsións necesarias para facer posible a funcio-
narización do persoal laboral fixo que realiza funcións ou
desempeña postos de traballo de persoal funcionario, co fin
de regularizar unha situación insostible no marco da nova
lexislación do emprego público e de o facer con pleno res-
pecto dos principios constitucionais de igualdade, mérito e
capacidade e sen mingua dos dereitos dos traballadores
afectados. Como complemento, establécense tamén as acti-
vidades ou os postos que poden ser desempeñados por per-
soal laboral, manténdose neste punto esencialmente os cri-
terios da precedente lexislación galega da función pública,
agás no relativo aos postos de traballo nas entidades públi-
cas instrumentais, que pasan a rexerse polos mesmos prin-
cipios que os das demais administracións públicas, e os
postos de prestación directa de servizos sociais e protec-
ción da infancia, que se funcionarizan. Respecto destes
últimos, a disposición transitoria segunda e a disposición
derradeira segunda conteñen as previsións necesarias para
regular a transición da anterior situación á nova para posi-
bilitar o desempeño no sucesivo dos devanditos postos por
persoal funcionario.

A regulación do persoal funcionario interino presta espe-
cial atención á delimitación dos supostos en que pode ser
nomeado e ao seu cesamento. Pola súa banda, no que res-
pecta o persoal eventual séguese unha orientación restritiva,
que no ámbito da Administración xeral da Comunidade
Autónoma implica a súa limitación unicamente ás tarefas de
apoio aos membros do Consello da Xunta de Galicia e a pro-

hibición expresa do seu nomeamento polas entidades públi-
cas instrumentais do sector público autonómico.

Por último, unha novidade fundamental da lei é o esta-
blecemento do réxime xurídico esencial do persoal direc-
tivo profesional, que terá que ser completado mediante o
pertinente desenvolvemento regulamentario. Séntanse así
as bases para que nas administracións públicas incluídas
no ámbito de aplicación desta lei se introduza unha figura
ben coñecida en moitos países da nosa contorna e que ten
por finalidade profesionalizar as tarefas directivas e
xerenciais.

Para a correcta interpretación desta nova figura cómpre
partir de que a lei pretende configurar unha verdadeira
carreira directiva profesional, aberta ao persoal funcionario
de carreira e ao persoal laboral fixo das administracións
públicas. Con tal fin, garántese o acceso e a permanencia
nesa carreira consonte criterios obxectivos, así como a
posibilidade de promocionar dentro dela. Pola propia natu-
reza das funcións directivas, o grao de cumprimento dos
obxectivos fixados debe ser un criterio determinante tanto
para a promoción profesional e, de ser o caso, o nivel retri-
butivo como para a propia permanencia na carreira direc-
tiva. Só no caso das entidades públicas instrumentais,
excluídos os organismos autónomos da Comunidade Autó-
noma, se admite por excepción que poidan acceder aos
postos directivos persoas que non teñan a condición de per-
soal directivo profesional, pero que sexan seleccionadas de
acordo cos mesmos principios de mérito e capacidade e
reúnan análogas condicións de idoneidade para o desem-
peño destas funcións.

Entrementres non se desenvolva regulamentariamente o
novo réxime xurídico do persoal directivo profesional, a
disposición transitoria terceira atribúe a consideración de
postos directivos na Administración xeral da Comunidade
Autónoma de Galicia ás vicesecretarías xerais, subdirec-
cións xerais, secretarías territoriais e xefaturas territoriais.
Cando estes postos queden vacantes logo da entrada en
vigor da lei, serán provistos polo procedemento de libre
designación con convocatoria pública entre persoal funcio-
nario de carreira, que se manterá na situación de servizo
activo, con reserva do posto de traballo que ocupase con
carácter definitivo no momento do nomeamento, de este
terse obtido por concurso.
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5

O título IV aborda a organización do emprego público
desde o punto de vista da súa estrutura, que inclúe a ordena-
ción dos postos de traballo e dos empregados públicos, e
desde o da súa planificación. A ordenación dos postos pivota
sobre a relación de postos de traballo como instrumento prin-
cipal, mentres que a dos empregados públicos mantén para o
persoal funcionario de carreira os corpos e escalas, por unha
parte, e os grupos de clasificación baseados no nivel de titu-
lación requirido para o acceso a aqueles, por outra.

Nos corpos e agrupacións profesionais do persoal fun-
cionario de carreira da Administración xeral da Comunidade
Autónoma de Galicia modernízase a definición das súas fun-
cións e créanse tanto o corpo de técnicos de carácter facul-
tativo, do novo grupo B, como a agrupación profesional do
persoal funcionario subalterno da Administración xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia, á que é posible acceder
sen titulación académica ningunha. Nos grupos de clasifica-
ción profesional, ademais de recollerse os previstos polo
Estatuto básico do empregado público, as titulacións requi-
ridas para o acceso adáptanse plenamente á nova ordenación
dos estudos universitarios e do ensino en xeral. Isto debe
poñerse en relación coas disposicións adicionais cuarta,
sétima, oitava e novena: a cuarta mantén os dereitos dos
actuais titulados universitarios e profesionais para o acceso
á función pública autonómica; a sétima e oitava codifican as
escalas e especialidades existentes nos corpos de persoal
funcionario da Administración xeral da Comunidade Autó-
noma de Galicia e mais adaptan as titulacións exixidas para
o acceso á nova ordenación dos estudos universitarios estru-
turada en grandes ramas do coñecemento; e a novena com-
pleta a regulación aplicando esa mesma estruturación ás titu-
lacións do anterior sistema de estudos universitarios.

En canto aos instrumentos de planificación do emprego
público, a lei recolle tres: os rexistros de persoal e de postos
de traballo, os plans de ordenación de recursos humanos e a
oferta de emprego público. Os rexistros de persoal e a oferta
de emprego público configúranse en termos similares á
lexislación vixente ata agora; pola contra, os plans de orde-
nación de recursos humanos substitúen os plans de emprego,
e cómpre salientar que non se trata dun simple cambio de
denominación. Fronte á finalidade que tiñan aqueles de
regular emprego nas administracións públicas, os novos

plans de ordenación de recursos humanos perseguen un
obxectivo máis ambicioso: proporcionar un instrumento efi-
caz para a racionalización da xestión dos recursos humanos
no ámbito do emprego público. 

6

Unha vez establecidos os elementos fundamentais da
organización e xestión do emprego público, a lei pasa a regu-
lar os diversos aspectos da relación de servizo. O título V
trata precisamente da adquisición e perda desta, comezando
pola cuestión central da selección dos empregados públicos,
que está sometida por imperativo constitucional a uns princi-
pios e requisitos substancialmente comúns ao persoal funcio-
nario e ao persoal laboral. Neste punto a lei desenvolve as
previsións do Estatuto básico do empregado público que
modulan os requisitos de acceso ao emprego público e os
principios dos procesos selectivos, ao tempo que mantén a
estrutura tradicional dos sistemas selectivos aplicables ao
persoal funcionario de carreira e ao persoal laboral fixo.

O título complétase coa regulación dos pasos que, tras a
superación, se for o caso, do correspondente proceso selec-
tivo, conducen á adquisición da condición de persoal fun-
cionario ou de persoal laboral, así como das causas de perda
da relación de servizo. Dentro destas últimas, ponse especial
coidado en configurar o réxime de xubilación do persoal
funcionario de maneira aberta ás modificacións que a nor-
mativa na materia está a experimentar, así como no desen-
volvemento da rehabilitación na condición de persoal fun-
cionario que prevé o Estatuto básico do empregado público
para determinados supostos.

7

Alcánzase así o título máis extenso da lei, o VI, dedicado
aos dereitos e deberes individuais dos empregados públicos.
O capítulo I do título aborda a definición xeral destes dereitos
e deberes. No que atinxe os dereitos, ademais de recollerse e
desenvolverse os enunciados no Estatuto básico do empre-
gado público, abórdanse de xeito específico os que se recoñe-
cen ás empregadas públicas vítimas da violencia de xénero.
De seguido, logo da enumeración dos principios de actuación
dos empregados públicos, que inclúen a súa suxeición ao
código ético que aprobe o correspondente órgano de goberno,
defínese un completo código de conduta que pretende recoller
cun alto grao de exhaustividade os seus deberes.
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O capítulo II do título VI refírese á promoción profesional
e á avaliación do desempeño. Facendo uso da posibilidade
ofrecida polo Estatuto básico do empregado público, a lei
introduce a carreira horizontal do persoal funcionario de
carreira, coa finalidade de permitir a progresión profesional
deste sen o obrigar a cambiar de posto de traballo. Dada a novi-
dade e a complexidade da configuración dun sistema de pro-
moción profesional deste tipo, que, ademais, non supón a
supresión do sistema de carreira vertical e promoción interna
xa existente, senón que se engade a el, a súa efectividade queda
adiada ao momento en que por vía regulamentaria se proceda
ao seu desenvolvemento pormenorizado, que incluirá de xeito
necesario a súa adaptación aos distintos ámbitos da función
pública. Con todo, a lei non renuncia a fixar uns principios
básicos comúns, que se poden resumir no establecemento de
criterios rigorosamente obxectivos de promoción, entre os
cales se inclúe a avaliación positiva do desempeño, e na previ-
sión dun número de categorías e graos de promoción o sufi-
cientemente amplo para que na función pública chegue a exis-
tir unha carreira profesional horizontal digna de tal nome.

Intimamente ligado ao sistema de carreira horizontal,
aínda que os seus efectos se estendan tamén a outros ámbi-
tos da relación de servizo, está a avaliación do desempeño.
Como sucede con aquel, será imprescindible un desenvolve-
mento regulamentario que a concrete, pero tamén aquí a lei
pretende deixar claros os principios en que se basea: aplícase
a todos os empregados públicos, é unha avaliación indivi-
dualizada de cada empregado e non global das unidades
administrativas e lévase a cabo mediante criterios e proce-
dementos de carácter obxectivo.

O capítulo III do título VI trata da mobilidade do persoal
funcionario, que se entende como un dereito, pero tamén
como un instrumento de que dispoñen os órganos compe-
tentes en materia de xestión do persoal para optimizar a
asignación dos recursos humanos con que contan as admi-
nistracións públicas. Por unha banda, regúlanse os procede-
mentos ordinarios de provisión de postos de traballo, que
seguen a ser o concurso, coas dúas variantes de concurso
ordinario e específico, e a libre designación con convocato-
ria pública. O concurso específico destínase, en particular,
para a provisión dos postos de xefatura de servizo que non
se cubran polo procedemento de libre designación, e a súa
regulación establece como novidade a valoración do posto
cada cinco anos co fin de determinar a continuidade ou o

cesamento da persoa titular del. En canto á libre designa-
ción, esta resérvase para as vicesecretarías xerais, as subdi-
reccións xerais ou equivalentes, as secretarías de altos car-
gos e, excepcionalmente, aqueloutros postos de traballo de
especial responsabilidade ou cualificación profesional que
se determinen nas relacións de postos de traballo. A dispo-
sición transitoria cuarta establece o réxime transitoriamente
aplicable aos postos de traballo que, conforme a nova regu-
lación, deixen de proverse polo procedemento de libre
designación. 

Por outra banda, neste capítulo configúranse tamén os
procedementos extraordinarios de provisión de postos de
traballo e a mobilidade forzosa. Dentro dos primeiros están
a comisión de servizos voluntaria, a adscrición provisional,
que recibe un tratamento moito máis completo do que viña
sendo habitual na lexislación da función pública, a adscri-
ción por motivos de saúde ou rehabilitación, a permuta de
postos de traballo e o traslado voluntario a sectores priorita-
rios de actividade pública con necesidades específicas de
efectivos, introducido recentemente na lexislación galega da
función pública. En canto á mobilidade forzosa, limítase aos
casos de comisión de servizos forzosa, traslado por motivos
de violencia de xénero e reasignación de efectivos.

Este capítulo remata coa regulación da mobilidade inter-
administrativa, que inclúe as regras sobre a integración na
función pública autonómica do persoal funcionario de
carreira doutras administracións públicas que pasa a ocupar
postos de traballo na Administración xeral da Comunidade
Autónoma ou nas entidades públicas instrumentais do sector
público autonómico con carácter definitivo mediante trans-
ferencia ou por concurso, completadas polas disposicións
transitorias décimo primeira e décimo segunda.

O capítulo IV contén as normas sobre xornada de traba-
llo, permisos, licenzas e vacacións. O máis salientable é o
esforzo que se fai por sistematizar e aclarar a regulación dos
supostos de redución de xornada, permisos e licenzas do
persoal funcionario, así como a ampliación a dezaoito sema-
nas da duración dos permisos por parto e por adopción ou
acollemento, que se acadará progresivamente nos termos
previstos pola disposición transitoria quinta bis.

Finalmente, o capítulo V deste título ocúpase dos derei-
tos económicos e da protección social. Como consecuencia
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da introdución do novo sistema de carreira horizontal e da
avaliación individualizada do desempeño, o sistema de retri-
bucións complementarias do persoal funcionario está cha-
mado a modificarse profundamente. Así, o complemento de
destino substituirase por un novo complemento de carreira,
ligado á progresión na carreira horizontal, mentres o com-
plemento específico se converterá nun complemento de
posto de traballo, vinculado ás características deste e estru-
turado en dous compoñentes: un de dedicación e outro com-
petencial. Pola súa banda, o complemento de produtividade
deixará paso ao complemento de desempeño, dependente da
avaliación deste último. Agora ben, entrementres non se pro-
duza a implantación efectiva do sistema de carreira horizon-
tal e da avaliación individualizada do desempeño, o novo
sistema de retribucións complementarias tampouco será
aplicable. Para resolver o problema que isto supón sen nece-
sidade de manter parcialmente en vigor a anterior lexislación
galega da función pública, o cal podería producir disfuncio-
nalidades e situacións de incerteza xurídica, as disposicións
transitorias sexta, sétima e oitava recollen provisionalmente
o réxime dos actuais complementos de destino, específico e
de produtividade.

Neste capítulo regúlanse tamén outras cuestións necesi-
tadas dun tratamento legal específico, como as retribucións
do persoal funcionario interino, do persoal funcionario en
prácticas e do persoal directivo, así como o réxime das retri-
bucións diferidas.

No marco desta reconfiguración do sistema retributivo
do persoal ao servizo das administracións públicas, elimí-
nase definitivamente o complemento retributivo do persoal
funcionario de carreira que tivese desempeñado altos cargos,
quedando sen efecto a partir da entrada en vigor da lei os
dereitos retributivos recoñecidos ao abeiro da disposición
adicional décimo sétima do Texto refundido da Lei da fun-
ción pública de Galicia, tal como establece a disposición
derrogatoria segunda. Ademais, a disposición transitoria
décimo primeira pon as bases para a recuperación dos niveis
retributivos do persoal ao servizo do sector público da
Comunidade Autónoma de Galicia afectados polos axustes
aos que obrigou a gravísima crise de financiamento do sec-
tor público que se viviu nos últimos anos. Para isto créase un
fondo de recuperación retributiva cuxa dotación se concre-
tará nas leis de orzamentos da Comunidade Autónoma e que
recollerá, durante un período máximo de tres anos, a dota-

ción precisa para proceder ao completo reintegro das retri-
bucións axustadas en aplicación do Real decreto lei 20/2012
e, ademais, financiará con carácter consolidable a reposición
das dúas pagas adicionais do complemento específico ou
retribucións equivalentes.

8

Na orde sistemática da lei, o título seguinte, o VII, aborda
os dereitos de exercicio colectivo dos empregados públicos.
Trátase dunha materia na cal as posibilidades de desenvolve-
mento lexislativo autonómico son limitadas pero, aínda así, a
lei adopta opcións de gran relevancia, como a previsión das
mesas xerais de negociación dos empregados públicos: a
Mesa Xeral de Negociación das Administracións Públicas
Galegas, que debe ser un verdadeiro órgano de coordinación
e negociación do réxime de todo o emprego público das
administracións públicas galegas, e as respectivas mesas
xerais de negociación dos empregados públicos, que se terán
que constituír na Administración xeral da Comunidade Autó-
noma e en cada unha das entidades locais galegas.

9

O título VIII regula as situacións administrativas do
persoal funcionario de carreira, distinguindo cinco: ser-
vizo activo, servizos especiais, servizo noutras adminis-
tracións públicas, excedencia voluntaria, excedencia for-
zosa e suspensión de funcións. Particular complexidade
revisten as situacións de excedencia voluntaria e de sus-
pensión de funcións, por comprenderen unha pluralidade
de modalidades.

En concreto, as situacións de excedencia voluntaria son
tamén cinco: por interese particular, por prestación de ser-
vizos no sector público, por agrupación familiar, por coi-
dado de familiares e por violencia de xénero. No réxime da
función pública galega é unha novidade a excedencia
voluntaria por prestación de servizos no sector público, que
se crea coa finalidade de dar unha resposta debidamente
matizada aos supostos en que o persoal funcionario de
carreira pasa a prestar servizos permanentes noutras admi-
nistracións ou entidades do sector público, aínda que sexa
na condición de persoal laboral fixo e non de persoal fun-
cionario, sen que resulten aplicables outras situacións
administrativas.
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En canto ás situacións de suspensión de funcións, aos
tradicionais supostos de suspensión provisional e firme
engádense dous novos de suspensión provisional por razón
de procesamento e de suspensión firme por condena penal,
que cobren os casos en que a adopción de medidas provisio-
nais nun procedemento penal ou a imposición dunha con-
dena penal que non supoña a inhabilitación ou suspensión de
emprego ou cargo público impida o desempeño do posto de
traballo. Así mesmo, a modalidade de suspensión provisio-
nal pode aplicarse tamén en casos de procesamento penal
sen medidas provisionais que impidan o desempeño do
posto de traballo, pero nos cales a natureza dos feitos impu-
tados así o xustifique, garantíndoselle en tales supostos á
persoa afectada a plenitude dos seus dereitos económicos e
de carreira.

10

O título IX incorpora e desenvolve as importantes
novidades que o Estatuto básico do empregado público
achega en materia de réxime disciplinario dos empregados
públicos e que parten dunha intensificación das garantías
do principio de legalidade neste eido. Por vez primeira,
todas as faltas disciplinarias do persoal funcionario e as
súas correspondentes sancións se tipifican nunha norma
con rango de lei, e o núcleo fundamental das faltas moi
graves unifícase co persoal laboral. Aprovéitase tamén
este profundo cambio para actualizar as relacións de faltas
e de sancións; nesta última introdúcese a sanción de demé-
rito, tal como permite o Estatuto básico do empregado
público, e a de exclusión de listas de espera ou bolsas de
emprego para o persoal funcionario interino e o persoal
laboral temporal.

Lévase a cabo tamén unha regulación básica do procede-
mento disciplinario, que inclúe os seus principios xerais, os
dereitos de defensa de que se dispón no seu seo, as medidas
provisionais e, moi especialmente, a suspensión provisional
de funcións e o contido da resolución que pon fin ao proce-
demento. Como novidade respecto desta, establécese a regra
de que non será executiva mentres non sexa firme en vía
administrativa.

Para rematar, regúlase a extinción da responsabilidade dis-
ciplinaria, sistematizándose as súas causas e o réxime de pres-
crición das faltas e sancións e de cancelación destas últimas.

11

Co fin de facer efectiva a suxeición do persoal ao servizo
das entidades locais galegas a esta lei, era imprescindible
considerar separadamente as súas especificidades. Desta
cuestión encárgase o título X e último da lei, que, procurando
seguir a mesma orde sistemática desta, adapta algunhas das
súas previsións xerais ás particularidades do emprego
público local. Así, entre as distintas cuestións que se abordan,
cabe salientar as seguintes: introdúcense normas especiais en
materia de persoal funcionario interino e persoal eventual;
regúlase o procedemento de aprobación da relación de postos
de traballo e da oferta de emprego público nas entidades
locais; establécense regras para a selección e a provisión de
postos de traballo do persoal propio das entidades locais; pre-
vese a colaboración da Administración xeral da Comunidade
Autónoma na avaliación do desempeño dos empregados
públicos locais; considérase a posibilidade de que o persoal
funcionario propio das entidades locais realice funcións e
tarefas no territorio doutra entidade local mediante convenio,
como forma de colaboración interadministrativa; matízase a
normativa do procedemento disciplinario.

12

Para rematar, a lei derroga expresamente non só o Texto
refundido da Lei da función pública de Galicia, senón tamén
a regulación xeral das escalas dos corpos de persoal funciona-
rio da Administración xeral da Comunidade Autónoma de
Galicia, así como outras normas con rango de lei relativas a
estas, e mais o capítulo da vixente Lei de Administración local
de Galicia sobre o persoal ao servizo das entidades locais. En
troques, para evitar baleiros normativos que xeren situacións
de incerteza xurídica, mantense en vigor a normativa regula-
mentaria de desenvolvemento da anterior lexislación da fun-
ción pública de Galicia, no que non resulte incompatible coa
nova lei e co Estatuto básico do empregado público.

TÍTULO I
Obxecto, principios e ámbito de aplicación

Artigo 1. Obxecto

Esta lei ten por obxecto a regulación do réxime xurídico
da función pública galega e a determinación das normas
aplicables a todo o persoal ao servizo das administracións
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públicas incluídas no seu ámbito de aplicación, en exercicio
das competencias atribuídas á Comunidade Autónoma de
Galicia no seu Estatuto de autonomía e en desenvolvemento
do Estatuto básico do empregado público.

Artigo 2. Potestade de autoorganización

Coa finalidade de satisfacer os intereses xerais, a
Comunidade Autónoma de Galicia ten atribuída a potes-
tade de autoorganización, que a faculta, de acordo co orde-
namento xurídico, para estruturar, establecer o réxime xurí-
dico e dirixir e fixar os obxectivos da función pública
galega.

Artigo 3. Principios informadores

1. O réxime xurídico do persoal incluído no ámbito de
aplicación desta lei baséase nos seguintes principios, que
informarán a actuación das administracións públicas en que
presta os seus servizos:

a) Servizo á cidadanía e aos intereses xerais.

b) Igualdade, mérito e capacidade no acceso e na promo-
ción profesional.

c) Sometemento pleno á lei e ao dereito.

d) Igualdade de trato entre mulleres e homes.

e) Obxectividade, profesionalidade e imparcialidade no
servizo, garantidas coa inamobilidade na condición de fun-
cionario de carreira.

f) Eficacia na planificación e xestión dos recursos humanos.

g) Desenvolvemento e cualificación profesional perma-
nente dos empregados públicos.

h) Transparencia.

i) Avaliación e responsabilidade na xestión.

j) Xerarquía na atribución, a ordenación e o desempeño
das funcións e tarefas.

k) Negociación colectiva e participación, a través dos
órganos de representación do persoal, na determinación das
condicións de emprego.

l) Cooperación e coordinación entre as administracións
públicas na regulación e xestión do emprego público.

2. As administracións públicas incluídas no ámbito de
aplicación desta lei xeneralizarán a xestión por medios elec-
trónicos de todos os procesos e procedementos administrati-
vos derivados dela e relacionaranse co seu persoal preferen-
temente a través deses medios.

Artigo 4. Ámbito de aplicación

1. Esta lei aplícase ao persoal funcionario e, no que pro-
ceda, ao persoal laboral ao servizo das seguintes administra-
cións públicas:

a) A Administración xeral da Comunidade Autónoma de
Galicia.

b) As entidades locais galegas.

c) As entidades públicas instrumentais do sector público
autonómico de Galicia enunciadas na letra a) do artigo 45 da
Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcio-
namento da Administración xeral e do sector público auto-
nómico de Galicia.

d) As entidades públicas instrumentais vinculadas ou
dependentes das entidades locais galegas.

e) As universidades públicas galegas.

2. O ámbito de aplicación definido por este artigo entén-
dese sen prexuízo das especialidades establecidas nos arti-
gos seguintes. 

Artigo 5. Persoal investigador

Na aplicación desta lei ao persoal investigador pódense
ditar normas singulares para adecuala ás súas peculiaridades.

Artigo 6. Persoal docente e persoal estatutario do Servizo
Galego de Saúde
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1. Esta lei é aplicable ao persoal docente dependente da
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia
e ao persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, agás no
relativo ás seguintes materias:

a) Carreira profesional e promoción interna.

b) Retribucións complementarias.

c) Mobilidade voluntaria entre administracións públicas.

2. Nas materias enunciadas pola alínea anterior, o persoal
docente dependente da Administración xeral da Comunidade
Autónoma de Galicia e o persoal estatutario do Servizo Galego
de Saúde réxense pola súa normativa específica, a cal regulará
tamén as demais especialidades do seu réxime xurídico.

3. Cada vez que esta lei faga mención ao persoal funcio-
nario de carreira, entenderase comprendido o persoal estatu-
tario fixo do Servizo Galego de Saúde.

Artigo 7. Persoal funcionario das entidades locais galegas

1. O persoal funcionario ao servizo das entidades locais
galegas réxese pola lexislación básica estatal que lle resulte
aplicable e por esta lei, coas especialidades reguladas no seu
título X.

2. O persoal dos corpos de policía local réxese, ademais
de pola normativa mencionada na alínea anterior, pola lexis-
lación xeral de forzas e corpos de seguridade e pola súa
lexislación específica, a cal regulará as demais especialida-
des do seu réxime xurídico.

Artigo 8. Persoal funcionario de administración e servizos
das universidades públicas galegas

O persoal funcionario de administración e servizos das uni-
versidades públicas galegas réxese por esta lei en todo o que
non estea expresamente regulado pola lexislación orgánica de
universidades e as súas disposicións de desenvolvemento.

Artigo 9. Persoal laboral

O persoal laboral ao servizo das administracións públi-
cas incluídas no ámbito de aplicación desta lei réxese, ade-

mais de pola lexislación laboral e polas normas convencio-
nalmente aplicables, polos preceptos desta lei que así o dis-
poñan.

Artigo 10. Persoal dos órganos estatutarios

As disposicións desta lei só se aplican directamente ao
persoal dos órganos estatutarios da Comunidade Autónoma
de Galicia nas materias en que a súa lexislación específica se
remite á lexislación da función pública galega. No resto dos
casos, esta lei ten carácter supletorio para o persoal dos
devanditos órganos.

Artigo 11. Persoal do Consello Consultivo de Galicia

1. O persoal que presta servizos no Consello Consultivo
de Galicia réxese pola normativa reguladora deste órgano e,
supletoriamente, por esta lei.

2. Corresponde, así mesmo, ao Consello Consultivo de
Galicia o exercicio das funcións que en relación co persoal
ao seu servizo se prevén na súa normativa reguladora.

Artigo 12. Persoal funcionario ao servizo da Administra-
ción de xustiza

Queda excluído do ámbito de aplicación desta lei o per-
soal funcionario ao servizo da Administración de xustiza en
Galicia, agás o previsto na letra g) da alínea primeira do
artigo 154.

TÍTULO II
Órganos administrativos competentes en materia de

persoal

CAPÍTULO I
Administración xeral da Comunidade Autónoma de

Galicia

Artigo 13. O Consello da Xunta de Galicia

1. Corresponde ao Consello da Xunta de Galicia establecer
a política xeral da Xunta de Galicia en materia de persoal, diri-
xir o seu desenvolvemento e aplicación e mais exercer a ini-
ciativa lexislativa e a potestade regulamentaria nesta materia,
sen prexuízo das competencias atribuídas a outros órganos.
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2. En particular, corresponde ao Consello da Xunta de
Galicia:

a) Establecer os criterios da política de persoal ao servizo
da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Gali-
cia e das entidades públicas instrumentais do sector público
autonómico para a súa coordinación e colaboración con
outras administracións públicas.

b) Aprobar os anteproxectos de lei en materia de
emprego público e a súa remisión ao Parlamento.

c) Determinar as instrucións ás cales debe aterse a repre-
sentación da Administración xeral da Comunidade Autó-
noma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do
sector público autonómico na negociación das condicións de
traballo do persoal funcionario coa súa representación sindi-
cal, así como darlles validez e eficacia aos acordos acadados
mediante a súa aprobación expresa e formal, establecendo as
condicións de traballo para os casos en que non se produza
acordo na negociación.

d) Establecer as instrucións ás cales se debe ater a repre-
sentación da Administración xeral da Comunidade Autó-
noma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do
sector público autonómico na negociación colectiva co per-
soal laboral.

e) Establecer anualmente os criterios para a aplicación
do réxime retributivo do persoal funcionario e do restante
persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade
Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais
do sector público autonómico.

f) Aprobar os plans de ordenación de recursos humanos
da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Gali-
cia e das entidades públicas instrumentais do sector público
autonómico.

g) Aprobar a oferta de emprego público da Administra-
ción xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das enti-
dades públicas instrumentais do sector público autonómico.

h) Aprobar as normas de clasificación, as relacións de
postos de traballo do persoal funcionario e laboral e as rela-
cións de postos directivos da Administración xeral da Comu-

nidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instru-
mentais do sector público autonómico, así como acordar a
súa publicación.

i) Aprobar a adscrición de corpos ou escalas a unha
determinada consellaría, por proposta da persoa titular da
consellaría competente en materia de función pública, así
como a adscrición de postos de traballo a un corpo ou escala.

j) Establecer as bases dun sistema obxectivo para o
fomento da promoción interna de todo o persoal ao servizo
da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Gali-
cia e das entidades públicas instrumentais do sector público
autonómico, de conformidade co previsto nesta lei.

k) Aprobar, cando proceda, as medidas para garantir os
servizos mínimos nos casos de exercicio do dereito de folga
polo persoal ao servizo da Administración xeral da Comuni-
dade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instru-
mentais do sector público autonómico, logo de negociación
coas organizacións sindicais convocantes.

l) Aprobar o Plan de normalización lingüística da Adminis-
tración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das enti-
dades públicas instrumentais do sector público autonómico.

m) Decidir as propostas de resolución dos expedientes
disciplinarios que supoñan separación do servizo ou des-
pedimento disciplinario, logo dos informes e ditames pre-
ceptivos.

n) Determinar anualmente o número máximo do persoal
eventual da Administración xeral da Comunidade Autónoma
de Galicia, así como as súas características e retribucións.

ñ) Exercer a potestade regulamentaria e todas as demais
atribucións en materia de persoal que lle atribúe a lexisla-
ción vixente.

Artigo 14. A consellaría competente en materia de función
pública

1. Correspóndelle á persoa titular da consellaría compe-
tente en materia de función pública o desenvolvemento
xeral, a coordinación e o control da execución da política de
persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade
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Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais
do sector público autonómico.

2. En particular, correspóndelle á persoa titular da conse-
llaría competente en materia de función pública:

a) Velar polo cumprimento das normas de xeral aplicación
en materia de emprego público por todos os órganos da Admi-
nistración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das
entidades públicas instrumentais do sector público autonómico
e impulsar, coordinar e desenvolver os plans, os métodos de
traballo e as medidas tendentes á promoción do persoal.

b) Propoñer ao Consello da Xunta de Galicia os proxec-
tos de normas de xeral aplicación ao emprego público.
Cando se trate de proxectos normativos referentes ao persoal
funcionario suxeito a un réxime singular ou especial, a pro-
posta será por iniciativa conxunta coa persoa titular da con-
sellaría sectorialmente competente.

c) Elaborar a proposta de relación de postos de traba-
llo do persoal funcionario e laboral da Administración
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entida-
des públicas instrumentais do sector público autonómico e
a súa valoración, de acordo coa política de gastos en mate-
ria de persoal.

d) Convocar e resolver os concursos de provisión de pos-
tos de traballo incluídos nas relacións de postos de traballo
do persoal funcionario e laboral da Administración xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas
instrumentais do sector público autonómico.

e) Propoñer, logo de informe favorable da consellaría com-
petente en materia de orzamentos e co informe previo da Comi-
sión de Persoal, a oferta de emprego público da Administración
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades
públicas instrumentais do sector público autonómico.

f) Convocar as probas selectivas para o ingreso nos cor-
pos ou escalas do persoal funcionario da Administración
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, agás no caso do
persoal investigador, docente e sanitario.

g) Nomear o persoal funcionario de carreira e interino da
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia,

así como prover a expedición dos correspondentes títulos,
agás no caso do persoal investigador, docente e sanitario.

h) Resolver as situacións administrativas do persoal fun-
cionario da Administración xeral da Comunidade Autónoma
de Galicia, agás no caso do persoal investigador, docente e
sanitario.

i) Elaborar a proposta de relación de postos directivos da
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia
e das entidades públicas instrumentais do sector público
autonómico.

j) Resolver os expedientes de incompatibilidades de todo
o persoal da Administración xeral da Comunidade Autó-
noma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do
sector público autonómico.

k) Autorizar as adscricións en comisión de servizos para
postos de traballo na Administración xeral da Comunidade
Autónoma de Galicia e nas entidades públicas instrumentais
do sector público autonómico.

l) Autorizar, sen prexuízo do previsto na letra e) da alí-
nea terceira do artigo 17, a adscrición con carácter provisio-
nal do persoal funcionario da Administración xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia.

m) Convocar as probas selectivas para o acceso á condi-
ción de persoal laboral fixo da Administración xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia e asinar os correspon-
dentes contratos.

n) Designar a representación da Administración xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia en convenios colectivos
de ámbito xeral ou que afecten varias consellarías.

ñ) Emitir informe, conxuntamente coa consellaría com-
petente en materia de orzamentos e con carácter previo á
extensión e adhesión a outros convenios colectivos vixen-
tes, sobre retribucións salariais e, en xeral, sobre calquera
autorización de melloras retributivas individuais ou colec-
tivas.

o) Elaborar a proposta dos plans de ordenación de recur-
sos humanos da Administración xeral da Comunidade Autó-
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noma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do
sector público autonómico.

p) Levar o Rexistro único de persoal e de postos de tra-
ballo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de
Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector
público autonómico, o Rexistro de persoal directivo da
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia,
o Rexistro de persoal directivo da Administración instru-
mental e o Rexistro de órganos de representación do persoal
ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autó-
noma de Galicia e dos seus entes, organismos e entidades
dependentes.

q) Exercer as demais competencias que, en materia de
persoal, lle atribúe expresamente a lexislación vixente.

Artigo 15. A consellaría competente en materia de adminis-
tracións públicas

Correspóndelle á persoa titular da consellaría compe-
tente en materia de administracións públicas:

a) Manter a adecuada coordinación cos órganos compe-
tentes en materia de persoal das demais administracións
públicas.

b) Exercer as competencias relativas á inspección, a
avaliación, a auditoría, o control e a mellora do funciona-
mento dos órganos, servizos e unidades da Administra-
ción xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das
entidades públicas instrumentais do sector público auto-
nómico, sen prexuízo das competencias atribuídas a
outros órganos.

c) Exercer as competencias relativas á formación dos
empregados públicos da Administración xeral da Comuni-
dade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instru-
mentais do sector público autonómico, sen prexuízo das
competencias atribuídas a outros órganos.

d) Vixiar o cumprimento da normativa vixente en mate-
ria 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.

e) Exercer as competencias que ten atribuídas a Comuni-
dade Autónoma de Galicia respecto do persoal funcionario de
Administración local con habilitación de carácter nacional.

f) Designar as persoas representantes da Comunidade
Autónoma nos tribunais cualificadores de procesos selecti-
vos de persoal para as entidades locais.

Artigo 16. A consellaría competente en materia de orza-
mentos

Correspóndelle á persoa titular da consellaría compe-
tente en materia de orzamentos:

a) Propoñer ao Consello da Xunta de Galicia, dentro da
política xeral, económica e orzamentaria, as directrices ás
cales se deberán axustar os gastos de persoal da Administra-
ción xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das enti-
dades públicas instrumentais do sector público autonómico
e, de forma específica, a valoración, para os seus efectos
retributivos, dos postos de traballo previamente clasificados.

b) Emitir informe, conxuntamente coa consellaría com-
petente en materia de función pública e con carácter previo á
extensión e adhesión a outros convenios colectivos vixentes,
sobre retribucións salariais e, en xeral, sobre calquera autori-
zación de melloras retributivas individuais ou colectivas.

c) Emitir informe sobre os plans de ordenación de recur-
sos humanos, así como sobre as previsións e medidas que
deriven deles e que teñan incidencia no gasto público.

d) Autorizar calquera medida relativa ao persoal que
poida supoñer modificacións no gasto.

Artigo 17. As consellarías

1. Correspóndelles ás persoas titulares das consellarías
exercer a xefatura do persoal de todos os centros directivos
do seu departamento e a súa inspección.

2. En particular, correspóndelles ás persoas titulares das
consellarías:

a) Exercer a potestade disciplinaria sobre o persoal des-
tinado na súa consellaría de conformidade coas disposicións
vixentes, impoñendo as correspondentes sancións discipli-
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narias, coa excepción da sanción de separación do servizo
ou despedimento disciplinario.

b) Emitir informe sobre a adscrición dos corpos e esca-
las á súa consellaría.

c) Prover os postos de traballo clasificados como de libre
designación, logo de convocatoria pública.

d) Propoñer a relación de postos de traballo da súa con-
sellaría.

e) Autorizar a asistencia do persoal da súa consellaría a
cursos de formación e perfeccionamento.

3. En relación co persoal funcionario pertencente a cor-
pos ou escalas adscritos a cada consellaría, correspóndelle á
persoa titular da consellaría:

a) Convocar e resolver os concursos de provisión de pos-
tos de traballo.

b) Nomear o persoal funcionario interino.

c) Recoñecer a progresión acadada na carreira profesio-
nal e os trienios.

d) Resolver as situacións administrativas.

e) Autorizar a adscrición, con carácter provisional, do
persoal funcionario sen destino definitivo.

Artigo 18. A Comisión de Persoal

1. A Comisión de Persoal é o órgano colexiado de (...)
coordinación e asesoramento en materia de persoal da Admi-
nistración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das
entidades públicas instrumentais do sector público autonó-
mico, adscrito á consellaría competente en materia de fun-
ción pública. A súa composición é determinada polo Conse-
llo da Xunta mediante decreto.

2. Como órgano de coordinación, corresponde á Comi-
sión de Persoal fixar criterios xerais nas materias que sexan
obxecto de negociación en relación co persoal dependente
da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Gali-

cia e das entidades públicas instrumentais do sector público
autonómico.

3. Como órgano de asesoramento, corresponde á Comi-
sión de Persoal ser oída e prestar o seu apoio nas seguintes
materias:

a) Elaboración dos proxectos de disposicións e actos
de carácter xeral referentes ao persoal ao servizo da Admi-
nistración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e
das entidades públicas instrumentais do sector público
autonómico.

b) Elaboración das bases xerais das convocatorias de
probas selectivas de acceso para prazas vacantes e concursos
de méritos para provisión de postos de traballo.

4. Así mesmo, corresponde á Comisión de Persoal emitir
informe, en materia de persoal, por pedimento dos órganos
executivos competentes en materia de persoal.

5. A Comisión de Persoal será informada dos expedien-
tes disciplinarios que impliquen separación do servizo de
persoal funcionario da Administración xeral da Comunidade
Autónoma de Galicia.

CAPÍTULO II
Entidades locais e universidades públicas galegas

Artigo 19. Os órganos competentes en materia de persoal
das entidades locais e as universidades públicas galegas

1. As competencias que esta lei atribúe aos órganos da
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Gali-
cia deben entenderse referidas aos correspondentes órga-
nos das entidades locais e das universidades públicas gale-
gas que teñan atribuídas as mencionadas competencias en
materia de persoal, de conformidade coa normativa
vixente.

2. En particular, corresponden ao pleno das entidades
locais todas aquelas competencias que nesta lei se atri-
búen ao Consello da Xunta, sen prexuízo das atribuídas
expresamente a outros órganos pola lexislación básica
estatal.
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TÍTULO III
Clases de persoal

CAPÍTULO I
Empregados públicos

Sección 1ª. Disposicións xerais

Artigo 20. Concepto e clases de empregados públicos

1. Son empregados públicos as persoas que desempeñan
funcións retribuídas ao servizo dos intereses xerais nas
administracións públicas incluídas no ámbito de aplicación
desta lei.

2. Os empregados públicos clasifícanse en:

a) Persoal funcionario de carreira.

b) Persoal funcionario interino.

c) Persoal laboral.

d) Persoal eventual.

Sección 2ª. Persoal funcionario de carreira

Artigo 21. Concepto

1. Teñen a condición de persoal funcionario de carreira
as persoas que, en virtude de nomeamento legal, están vin-
culadas á Administración pública por unha relación estatu-
taria regulada polo dereito administrativo para o desempeño
de servizos profesionais retribuídos de carácter permanente.

Artigo 22. Funcións e postos de traballo reservados ao per-
soal funcionario

1. Correspóndelle exclusivamente ao persoal funcionario
o exercicio das funcións que impliquen participación directa
ou indirecta no exercicio de potestades públicas ou na salva-
garda dos intereses xerais das administracións públicas.

2. En virtude do previsto na alínea anterior, as relacións
de postos de traballo reservarán necesariamente ao persoal
funcionario:

a) Os postos que teñan atribuídas funcións que impli-
quen o exercicio de autoridade, fe pública ou asesoramento
legal. En particular, enténdese que implican exercicio de
autoridade as funcións de policía administrativa, salvo as
excepcións que se poidan establecer por norma con rango
de lei.

b) O postos que teñan atribuídas funcións que impliquen
a realización de tarefas de inspección, fiscalización ou con-
trol. En particular, quedan reservados ao persoal funcionario
aqueles postos con funcións que impliquen a realización de
tarefas de fiscalización interna e control da xestión econó-
mico-financeira e orzamentaria.

c) Os postos que teñan atribuídas funcións que impliquen
a realización de tarefas de contabilidade e tesouraría.

d) Os postos que teñan atribuídas funcións que impli-
quen a realización de tarefas en materia de exacción de tri-
butos.

e) Os postos que teñan atribuídas competencias para
ditar actos de incoación, instrución ou resolución dos proce-
dementos administrativos.

f) Os postos que teñan atribuídas funcións de inscri-
ción, anotación e cancelación de datos nos rexistros admi-
nistrativos.

3. Os demais postos de traballo nas administracións
públicas incluídas no ámbito de aplicación desta lei serán
desempeñados con carácter xeral por persoal funcionario,
sen prexuízo do disposto pola alínea terceira do artigo 26.

Sección 3ª. Persoal funcionario interino

Artigo 23. Concepto e requisitos

1. Teñen a condición de persoal funcionario interino as per-
soas que, por razóns expresamente xustificadas de necesidade
e urxencia, son nomeadas en tal condición para o desempeño
de funcións propias do persoal funcionario de carreira.

2. Para que se poida proceder ao nomeamento de persoal
funcionario interino ten que concorrer algunha das seguintes
circunstancias:
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a) A existencia de postos vacantes, con dotación orza-
mentaria, cando non sexa posible a súa cobertura por per-
soal funcionario de carreira. Os postos vacantes desempe-
ñados por persoal funcionario interino deben incluírse na
oferta de emprego correspondente ao exercicio en que se
produce o seu nomeamento e, se non é posible, na
seguinte, salvo que se decida a súa amortización ou, no
caso do persoal docente, que a planificación educativa o
impida.

b) A substitución transitoria das persoas titulares dos
postos. Nos casos de redución de xornada, xubilación parcial
ou permisos a tempo parcial poderá nomearse persoal fun-
cionario interino para cubrir a parte da xornada de traballo
que non realice a persoa titular do posto.

c) A execución de programas de carácter temporal e de
duración determinada que non respondan a necesidades per-
manentes da Administración. O prazo máximo de duración
da interinidade farase constar expresamente no nomeamento
e non poderá ser superior a tres anos, ampliables ata doce
meses máis de o xustificar a duración do correspondente
programa.

d) O exceso ou a acumulación de tarefas, de carácter
excepcional e circunstancial, por un prazo máximo de seis
meses dentro dun período de doce meses.

Os nomeamentos de persoal funcionario interino pola
circunstancia prevista nesta letra non poden superar en nin-
gún caso o vinte por cento do total do persoal funcionario do
centro directivo, nin o tres por cento do persoal funcionario
da Administración de que se trate. Para estes efectos, no
ámbito da Administración xeral da Comunidade Autónoma
de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector
público autonómico enténdese por centro directivo cada
unha das secretarías xerais, direccións xerais, secretarías
xerais técnicas e entidades públicas instrumentais do sector
público autonómico.

3. O persoal funcionario interino docente que imparta as
ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio,
de educación, ou na norma que a substitúa, nomearase sem-
pre cunha duración determinada e a data de finalización do
nomeamento non excederá o inicio do curso académico
inmediatamente seguinte.

Artigo 24. Adquisición e perda da condición de persoal fun-
cionario interino

1. A selección do persoal funcionario interino realizarase
mediante procedementos áxiles que respectarán, en todo
caso, os principios de igualdade, mérito, capacidade, publi-
cidade e libre concorrencia.

Para a selección do persoal funcionario interino docente
que imparta as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006,
do 3 de maio, de educación, ou na norma que a substitúa,
poderanse ditar normas adaptadas á súa especificidade.

2. O cesamento do persoal funcionario interino produci-
rase, ademais de polas causas que determinan a perda da
condición de persoal funcionario de carreira, cando concorra
algunha das seguintes circunstancias:

a) Finalización da causa que deu lugar ao seu nomea-
mento.

b) Amortización do posto que ocupe.

c) Adscrición provisional ao posto de persoal funciona-
rio de carreira ou provisión definitiva do posto por persoal
funcionario de carreira.

d) Transcurso do prazo máximo de duración do nomea-
mento.

e) Incumprimento sobrevido dos requisitos exixidos para
o desempeño do posto.

f) Reincorporación da persoa titular do posto, no suposto
de substitución transitoria.

3. O cesamento do persoal funcionario interino non dá
lugar a indemnización, agás nos casos en que por causa del
a persoa cesada non poida facer efectivo o seu dereito a
vacacións nos termos previstos polo artigo 131 desta lei.

Artigo 25. Réxime xurídico

1. Ao persoal funcionario interino élle aplicable, en canto
sexa adecuado á natureza da súa condición, o réxime xeral
do persoal funcionario de carreira.
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2. En todo caso, o persoal funcionario interino ten
dereito ás excedencias por coidado de familiares e por razón
de violencia de xénero, nos termos e nas condicións esta-
blecidas nos artigos 175 e 176 desta lei. Nestes supostos, a
Administración pode nomear un substituto do persoal fun-
cionario interino, o cal cesará pola concorrencia de calquera
das circunstancias previstas na alínea segunda do artigo 24.

3. O persoal funcionario interino a que fan referencia as
letras c) e d) da alínea segunda do artigo 23 poderá prestar os
servizos que se lle encomenden na unidade administrativa en
que se produza o seu nomeamento ou noutras unidades admi-
nistrativas nas cales desempeñe funcións análogas, sempre
que, respectivamente, as devanditas unidades participen no
ámbito de aplicación do correspondente programa de carác-
ter temporal, co límite de duración sinalado no artigo citado,
ou estean afectadas polo exceso ou a acumulación de tarefas.

4. A prestación de servizos en réxime interino non constitúe
mérito preferente para a adquisición da condición de persoal
funcionario de carreira. Malia o anterior, o tempo de servizos
prestados computarase nos supostos de concurso-oposición,
nos termos que se establezan na correspondente convocatoria.

Sección 4ª. Persoal laboral

Artigo 26. Concepto e requisitos

1. Teñen a condición de persoal laboral as persoas que,
en virtude de contrato de traballo formalizado por escrito, en
calquera das modalidades de contratación de persoal previs-
tas na lexislación laboral, prestan servizos retribuídos nas
administracións públicas incluídas no ámbito de aplicación
desta lei. En función do réxime de duración do contrato, este
pode ser fixo, temporal ou indefinido.

2. En ningún caso poden ser desempeñados por persoal
laboral os postos de traballo que estean reservados a persoal
funcionario en virtude do previsto na alínea segunda do
artigo 22 desta lei.

3. Poden ser desempeñados por persoal laboral:

a) Os postos de natureza non permanente e aqueles cuxas
actividades se dirixan a satisfacer necesidades de carácter
periódico e descontinuo.

b) Os postos cuxas actividades sexan propias de oficios.

c) Os postos correspondentes a áreas de actividade que
requiran coñecementos técnicos especializados cando non
existan corpos ou escalas de persoal funcionario cuxas per-
soas integrantes teñan a preparación específica necesaria
para o seu desempeño.

d) Os postos de carácter instrumental correspondentes ás
áreas de mantemento e conservación de edificios, equipa-
mentos e instalacións e mais de artes gráficas, así como os
postos das áreas de expresión artística.

Artigo 27. Persoal laboral temporal

1. Os postos de traballo vacantes que poidan ser desem-
peñados por persoal laboral e se consideren de provisión
urxente e inaprazable poden ser cubertos mediante a contra-
tación de persoal laboral temporal de conformidade cos pro-
cedementos previstos no convenio colectivo que resulte apli-
cable. En todo caso, para a contratación deste persoal labo-
ral non se poderá acudir ás empresas de traballo temporal.

2. Os postos vacantes cubertos mediante a contratación de
persoal laboral temporal incluiranse na primeira oferta de
emprego público que se aprobe logo desa contratación e nos
conseguintes concursos de traslados, agás que se dispoña a
súa amortización.

3. As administracións públicas incluídas no ámbito de
aplicación desta lei non poden converter en fixa unha rela-
ción laboral de carácter temporal. Incorrerán en responsabi-
lidade, nos termos previstos por esta lei, as persoas que coa
súa actuación irregular dean lugar á conversión en fixa
dunha relación laboral de carácter temporal.

4. A prestación de servizos en réxime de persoal laboral
temporal non constitúe mérito preferente para o acceso á
condición de persoal laboral fixo. Malia o anterior, o tempo
de servizos prestados computarase nos supostos de con-
curso-oposición ou de concurso, nos termos que se estable-
zan na correspondente convocatoria.

Artigo 28. Persoal laboral indefinido

1. As relacións de postos de traballo serán obxecto das
modificacións necesarias para axustalas á creación de postos
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derivados de sentenzas xudiciais firmes que recoñezan situa-
cións laborais de carácter indefinido, cando a persoa afec-
tada non poida ser adscrita a un posto de traballo vacante. A
proposta de modificación da relación de postos de traballo
deberá efectuarse no prazo máximo de tres meses, contados
a partir da data da firmeza da sentenza xudicial.

2. Os postos de traballo creados en aplicación do pre-
visto neste artigo incluiranse nas correspondentes rela-
cións de postos de traballo como postos de persoal funcio-
nario ou, excepcionalmente, de persoal laboral cando a
natureza das súas funcións así o requira, e incorporaranse
á oferta de emprego público, a non ser que se dispoña a
súa amortización.

3. Unha vez modificada a relación de postos de traballo,
a persoa afectada será adscrita ao posto de nova creación.

4. Incorrerán en responsabilidade, nos termos previstos
por esta lei, as persoas que coa súa actuación irregular dean
lugar á conversión en indefinida dunha relación laboral de
carácter temporal ou á adquisición da condición de empre-
gado público por unha persoa que non a teña.

Sección 5ª. Persoal eventual

Artigo 29. Concepto e funcións

1. Teñen a condición de persoal eventual as persoas que,
en virtude de nomeamento e con carácter non permanente,
só realizan funcións expresamente cualificadas como de
confianza ou asesoramento especial, retribuídas con cargo
aos créditos orzamentarios consignados para este fin.

2. Para os efectos previstos neste artigo, enténdese por
funcións de confianza ou asesoramento especial aquelas nas
cales concorran as seguintes circunstancias:

a) Asesoramento vinculado ao desempeño e á formula-
ción de estratexias e propostas de actuación ou difusión no
ámbito das competencias da autoridade que efectuou o
nomeamento, ou apoio que supoña unha colaboración de
carácter reservado.

b) Non estar reservadas a persoal funcionario.

c) Especial dedicación e dispoñibilidade horaria.

3. O persoal eventual en ningún caso pode realizar acti-
vidades ordinarias de xestión ou de carácter técnico, nin nin-
gunha das funcións que corresponden ao persoal funcionario
de carreira.

Artigo 30. Nomeamento e cesamento do persoal eventual

1. O nomeamento do persoal eventual é libre.

2. O cesamento do persoal eventual corresponde aos
mesmos órganos competentes para o seu nomeamento e pro-
dúcese pola concorrencia dalgunha das seguintes causas:

a) Libre decisión da autoridade que efectuou o nomea-
mento.

b) Cesamento da autoridade que efectuou o nomeamento.
Neste caso, o cesamento do persoal eventual prodúcese de
forma automática co cesamento da devandita autoridade.

c) Renuncia.

Artigo 31. Réxime xurídico

1. Ao persoal eventual élle aplicable, en canto sexa ade-
cuado á natureza da súa condición, o réxime xeral do persoal
funcionario de carreira.

2. Cando o persoal funcionario de carreira acceda a pos-
tos de traballo de carácter eventual, poderá optar entre per-
manecer na situación de servizo activo ou pasar á situación
de servizos especiais.

3. A determinación das condicións de emprego do per-
soal eventual non ten a consideración de materia obxecto de
negociación colectiva para os efectos desta lei.

4. A prestación de servizos como persoal eventual non
constituirá mérito ningún para o acceso ao emprego público
nin para a promoción dentro deste.

Artigo 32. Persoal eventual da Administración xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia

1. No ámbito da Administración xeral da Comunidade
Autónoma de Galicia o persoal eventual só pode ser nome-
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ado polas persoas integrantes do Consello da Xunta para rea-
lizar funcións de asesoramento especial ou apoio a estas no
desenvolvemento do seu labor político, no cumprimento das
súas tarefas de carácter parlamentario e nas súas relacións
coas institucións públicas, cos medios de comunicación e
coas organizacións administrativas, así como actividades
protocolarias.

2. O número máximo de postos do persoal eventual regu-
lado neste artigo, así como as súas características e retribucións,
estableceraos anualmente o Consello da Xunta dentro dos
correspondentes créditos orzamentarios consignados para o
efecto. Este número e as condicións retributivas serán públicas.

3. As entidades públicas instrumentais do sector público
autonómico non poden nomear persoal eventual.

CAPÍTULO II
Persoal directivo

Artigo 33. Concepto

1. Teñen a condición de persoal directivo as persoas que
desenvolven funcións directivas profesionais nas adminis-
tracións públicas incluídas no ámbito de aplicación desta lei.

2. Enténdese por funcións directivas as tarefas xerenciais
ou de dirección ou coordinación de unidades administrativas
integradas polo número mínimo de efectivos de persoal que
se determine regulamentariamente. Os postos que serán
cubertos por esta clase de persoal recolleranse nunha rela-
ción de postos directivos de contido análogo ao da relación
de postos de traballo.

3. O carácter profesional das funcións exercidas por esta
clase de persoal vén determinado pola configuración dunha
carreira directiva, na cal se ingresa en atención a principios
de mérito e capacidade e a criterios de idoneidade, e na cal
a permanencia, a progresión e, de ser o caso, parte das retri-
bucións dependen dunha avaliación periódica de conformi-
dade con criterios de eficacia e eficiencia, responsabilidade
pola xestión realizada e control de resultados en relación cos
obxectivos fixados.

4. O réxime xurídico específico do persoal directivo
incluído no ámbito de aplicación desta lei será establecido

por decreto do Consello da Xunta en desenvolvemento dos
principios contidos no presente capítulo.

5. A determinación das condicións de emprego do per-
soal directivo non terá a consideración de materia obxecto
de negociación colectiva para os efectos desta lei.

6. As administracións públicas incluídas no ámbito de apli-
cación desta lei dispoñerán de rexistros do persoal directivo ao
seu servizo e do persoal directivo ao servizo das entidades
públicas instrumentais vinculadas ou dependentes delas. 

6 bis. Mediante orde da consellaría competente en
materia de función pública regularanse as características e
o funcionamento do Rexistro de persoal directivo da
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Gali-
cia e do Rexistro de persoal directivo da Administración
instrumental.

Os contratos de alta dirección axustados ás condicións
retributivas derivadas da aplicación do Decreto 119/2012, do
3 de maio, polo que se regulan as retribucións e percepcións
económicas aplicables aos órganos de goberno ou dirección e
ao persoal directivo das entidades do sector público autonó-
mico, ou da norma que o substitúa, depositaranse no Rexistro
de persoal directivo da Administración instrumental.

Artigo 34. Adquisición da condición de persoal directivo e
carreira directiva

1. A adquisición da condición de persoal directivo base-
arase nos principios de mérito e capacidade e mais en crite-
rios de idoneidade, e levarase a cabo mediante procedemen-
tos que garantan a publicidade e a concorrencia entre o per-
soal funcionario de carreira e o persoal laboral fixo ao
servizo das administracións públicas.

2. Para o persoal directivo previsto na alínea anterior
configurarase unha carreira directiva profesional baseada na
progresión nos graos de especialización que se establezan,
os cales determinarán os concretos postos directivos a que
poderá acceder esta clase de persoal segundo o disposto na
correspondente relación de postos directivos.

3. A provisión dos postos directivos levarase a cabo por
procedementos obxectivos que garantan a publicidade e con-
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correncia entre as persoas que teñan a condición de persoal
directivo e reúnan os demais requisitos previstos na corres-
pondente relación de postos directivos.

Nas entidades públicas instrumentais a que se refiren a
letra c), excluídos os organismos autónomos, e a letra d) da
alínea primeira do artigo 4 desta lei estes postos tamén se
poderán prover excepcionalmente con persoas que non teñan
a condición de persoal directivo, respectando os principios
enunciados na alínea primeira.

En todo caso, a prestación de servizos como persoal
directivo non constituirá mérito ningún para o acceso ao
emprego público.

4. O persoal funcionario de carreira que teña recoñecida a
condición de persoal directivo e sexa nomeado para desem-
peñar un posto cualificado como directivo na correspondente
relación de postos directivos manterá a situación de servizo
activo no corpo ou escala a que pertenza. O persoal laboral
fixo será declarado na situación que corresponda segundo a
lexislación laboral e o convenio colectivo aplicable.

5. Os contratos laborais de alta dirección do persoal
directivo incluirán un pacto de permanencia e non compe-
tencia poscontractual polos dous anos seguintes á extinción
do contrato.

6. O cesamento nos postos directivos producirase por
causas obxectivas vinculadas a unha avaliación negativa
do desempeño, á perda da confianza ou a graves e conti-
nuadas dificultades de integración no equipo directivo,
apreciadas polo órgano superior xerárquico daquel do que
a persoa directiva dependa directamente. Ao persoal remo-
vido recoñeceránselle análogas garantías ás previstas nesta
lei para o persoal funcionario que cesa en postos de traba-
llo provistos polo procedemento de libre designación.

No caso do persoal directivo con contrato laboral de alta
dirección, aplicaranse as regras específicas da extinción
deste tipo de contrato.

Artigo 35. Retribucións e avaliación

1. As retribucións do persoal directivo constarán dunha
parte fixa, que virá determinada, nos termos establecidos

polo artigo 142 desta lei, pola titulación académica, a pro-
gresión alcanzada na carreira directiva e as características do
posto directivo desempeñado e, de ser o caso, dunha parte
variable, que estará vinculada á consecución dos obxectivos
fixados.

2. O persoal directivo estará suxeito a avaliación perió-
dica conforme os criterios de eficacia e eficiencia, responsa-
bilidade pola súa xestión e control de resultados en relación
cos obxectivos que lle fosen fixados. O resultado desta ava-
liación determinará:

a) A continuidade no posto que se desempeñe e, de ser o
caso, na condición de persoal directivo.

b) A progresión na carreira directiva profesional.

c) De ser o caso, a contía da parte variable da retribución
do persoal directivo.

Artigo 36. Réxime disciplinario e de incompatibilidades

1. O persoal directivo estará sometido ao réxime disci-
plinario previsto nesta lei para o persoal funcionario, agás
nos casos en que accedeu ao seu posto en virtude de contrato
laboral de alta dirección, nos cales se lle aplicará o réxime
disciplinario previsto para o persoal laboral.

2. O persoal directivo estará sometido á normativa de
incompatibilidades.

TÍTULO IV
Organización do emprego público

CAPÍTULO I
Estrutura do emprego público

Sección 1ª. Ordenación dos postos de traballo

Artigo 37. Posto de traballo

1. O posto de traballo é un conxunto de funcións, activi-
dades, tarefas e outras responsabilidades identificadas baixo
unha concreta denominación e para o desempeño das cales
son exixibles determinados requisitos, méritos, capacidades
e, de ser o caso, experiencia ou categoría profesional.
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2. Os órganos de que dependan funcionalmente os empre-
gados públicos poden asignar a estes con carácter temporal,
polo tempo imprescindible e, en todo caso, por un período
máximo de seis meses, funcións, tarefas ou responsabilidades
distintas ás correspondentes ao posto de traballo que desem-
peñen, sempre que resulten adecuadas á súa clasificación,
categoría e grao, e sempre que as necesidades do servizo o
xustifiquen.

A asignación temporal de funcións prevista nesta alínea
non pode supoñer mingua das retribucións do persoal afec-
tado e dará lugar, de ser o caso, ás indemnizacións que regu-
lamentariamente se establezan. Así mesmo, será comuni-
cada ao respectivo órgano de representación do persoal.

Artigo 38. Relación de postos de traballo

1. A relación de postos de traballo é un instrumento téc-
nico de carácter público que inclúe todos os postos de traba-
llo de natureza funcionarial e laboral existentes en cada unha
das administracións públicas incluídas no ámbito de aplica-
ción desta lei.

2. A través da respectiva relación de postos de traballo,
as administracións públicas incluídas no ámbito de aplica-
ción desta lei estruturan a súa organización, clasifican os
postos de traballo existentes no seu ámbito e determinan o
seu contido para a súa selección e provisión, procurando
organizar, racionalizar e ordenar o persoal co obxecto de
facilitar unha eficaz prestación dos servizos públicos.

3. Os orzamentos reflectirán os créditos correspondentes
ás relacións de postos de traballo, sen que poida existir nin-
gún posto que non estea dotado orzamentariamente. 

4. As relacións de postos de traballo incluirán, como
mínimo, por cada posto:

a) O código alfanumérico, a denominación e a natureza
xurídica.

b) A clasificación profesional.

c) O sistema de provisión. 

d) A adscrición orgánica.

e) O complemento retributivo do posto.

f) Os requisitos, os méritos, as capacidades e, de ser o
caso, a experiencia ou categoría profesional para a súa pro-
visión.

g) Calquera outra circunstancia relevante para a súa pro-
visión nos termos previstos regulamentariamente.

5. As relacións de postos de traballo sinalarán expresa-
mente os postos abertos á provisión por persoal funcionario
ou laboral procedente doutras administracións públicas, os
cales non superarán o sete por cento do número total de pos-
tos de traballo que poidan ser cubertos por persoal funciona-
rio ou laboral, respectivamente, salvo que por convenio
entre as administracións públicas interesadas se estableza
unha porcentaxe superior atendendo a criterios de reciproci-
dade.

6. As relacións de postos de traballo da Administración
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades
públicas instrumentais do sector público autonómico pode-
rán prever a clasificación de postos co rango de subdirección
xeral ou xefatura de servizo que garden relación directa coas
competencias en materia de sanidade, educación e xustiza
para a súa provisión por persoal sanitario, docente ou da
Administración de xustiza, respectivamente, atendendo á
especificidade das funcións que se deban desempeñar.

Artigo 39. Outros instrumentos de ordenación

1. Regulamentariamente determinarase o instrumento de
ordenación aplicable ao persoal eventual, co contido mínimo
que deberá incluír.

2. A estrutura organizativa dos centros docentes públicos
e dos centros sanitarios públicos comprenderá o cadro do
persoal docente e do persoal estatutario ou, de ser o caso, o
catálogo de postos de traballo. Estes instrumentos serán
públicos e aprobaraos a consellaría competente en materia
de educación ou de sanidade, segundo o caso.

3. A estrutura organizativa das entidades públicas ins-
trumentais a que se refiren as letras c) e d) da alínea pri-
meira do artigo 4 comprenderá o cadro de persoal, que é a
relación de prazas dotadas orzamentariamente que corres-
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ponden a cada unha das categorías profesionais do persoal
laboral e ao persoal directivo profesional. Sen prexuízo
doutras posibles subdivisións, os cadros de persoal deben
relacionar os correspondentes postos de traballo estrutura-
dos por entidades públicas instrumentais de cada Adminis-
tración pública.

Sección 2ª. Ordenación dos empregados públicos

Artigo 40. Corpos e escalas

1. O persoal funcionario incluído no ámbito de aplica-
ción desta lei agrúpase en corpos e escalas.

2. Os corpos e escalas do persoal funcionario créanse,
refúndense, modifícanse e suprímense por lei.

3. As leis de creación de corpos e escalas do persoal fun-
cionario conterán os seguintes elementos:

a) A denominación do corpo ou escala e, de ser o caso, as
escalas de que se compoña o corpo.

b) O subgrupo ou grupo, no suposto de que este non teña
subgrupo, en que se clasifica o corpo ou a escala.

c) As funcións que deba desempeñar o persoal que o inte-
gra, as cales non se poderán corresponder coas atribuídas
aos órganos da Administración.

d) O nivel de titulación ou titulacións concretas exixidas
para o ingreso. Malia o anterior, cando se aproben novas
titulacións ou se produzan modificacións na normativa edu-
cativa vixente, o Consello da Xunta de Galicia, mediante
decreto, poderá establecer as titulacións equivalentes ou que
substitúan, para estes efectos, as legalmente exixidas.

4. Non se poden crear novos corpos e escalas cando a
súa titulación e funcións sexan idénticas ás doutros que xa
existan.

Artigo 41. Corpos e escalas do persoal funcionario da
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

1. O persoal funcionario da Administración xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia agrúpase en corpos de

Administración xeral e corpos de Administración especial,
nos cales se poderán crear diferentes escalas.

Cando o contido técnico e particularizado de determina-
dos postos de traballo exixa como requisito para o seu des-
empeño unha maior especialización de coñecementos para o
exercicio das funcións dos corpos e escalas, poderán crearse
mediante decreto especialidades dentro deles.

A asignación de especialidades realizarase a través das
relacións de postos de traballo, atendendo ás características
dos postos.

2. Son corpos de Administración xeral os seguintes:

a) O corpo superior. Intégrase neste corpo o persoal fun-
cionario seleccionado para ocupar postos que teñan atribuí-
das funcións de planificación, administración e xestión
superior dos recursos, servizos, proxectos e programas, tales
como propoñer normas, deseñar procedementos administra-
tivos, deseñar e implantar sistemas de xestión, avaliación e
mellora continua, preparar ou deseñar modelos de resolu-
cións administrativas e elaborar informes e estudos para a
toma de decisións.

b) O corpo de xestión. Intégrase neste corpo o persoal
funcionario seleccionado para ocupar postos que teñan atri-
buídas funcións de colaboración técnica coas de nivel supe-
rior, así como de aplicación das normas, xestión dos proce-
dementos administrativos, propostas de resolución de expe-
dientes normalizados e estudos e informes que non
correspondan a tarefas de nivel superior.

c) O corpo administrativo. Intégrase neste corpo o per-
soal funcionario seleccionado para ocupar postos que teñan
atribuídas as funcións de colaboración, preparatorias ou
derivadas das propias do corpo superior e do corpo de xes-
tión, a proposta de resolución de procedementos normali-
zados que non correspondan ao corpo superior ou ao corpo
de xestión, a comprobación, xestión, actualización e trami-
tación de documentación e a preparación daquela que, en
función da súa complexidade, non sexa propia do corpo
superior ou do corpo de xestión, a elaboración e adminis-
tración de datos, a inventariación de bens e materiais, e
tarefas ofimáticas, manuais, de información e despacho e
atención ao público.
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d) O corpo auxiliar. Intégrase neste corpo o persoal fun-
cionario seleccionado para ocupar postos que teñan atribuí-
das as funcións de carácter complementario ou instrumental
nas áreas de actividade administrativa, así como tarefas ofi-
máticas e de despacho de correspondencia, transcrición e
tramitación de documentos, arquivamento, clasificación e
rexistro, ficheiros, atención ao público, manexo de máquinas
reprodutoras e traslado de documentos ou similares.

3. Son corpos de Administración especial os seguintes:

a) O corpo facultativo superior. Intégrase neste corpo o
persoal funcionario seleccionado para ocupar postos que
teñan atribuída a realización de actividades profesionais para
o desempeño das cales se precise unha titulación do mesmo
nivel académico que o requirido para o acceso ao corpo
superior de Administración xeral.

b) O corpo facultativo de grao medio. Intégrase neste
corpo o persoal funcionario seleccionado para ocupar postos
que teñan atribuídas funcións profesionais para o desempeño
das cales se requira unha titulación do mesmo nivel acadé-
mico que o requirido para o acceso ao corpo de xestión de
Administración xeral.

c) O corpo de técnicos de carácter facultativo. Intégrase
neste corpo o persoal funcionario seleccionado para ocupar
postos que teñan atribuídas funcións técnicas para o desem-
peño das cales se requira unha titulación de técnico superior.

d) O corpo de axudantes de carácter facultativo. Inté-
grase neste corpo o persoal funcionario seleccionado para
ocupar postos que teñan atribuídas funcións de execución,
colaboración e apoio aos corpos facultativos de grao supe-
rior e medio, no exercicio da súa titulación académica ou
profesión.

e) O corpo de auxiliares de carácter técnico. Intégrase
neste corpo o persoal funcionario seleccionado para ocupar
postos que teñan atribuídas funcións correspondentes ao
seu nivel de titulación que non teñan carácter xeral ou
común.

4. Os corpos e as escalas do persoal funcionario da
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia
dependen organicamente da consellaría competente en mate-

ria de función pública, sen prexuízo da dependencia que fun-
cionalmente lles corresponda.

Artigo 42. Grupos de clasificación dos corpos e escalas do
persoal funcionario da Administración xeral da Comuni-
dade Autónoma de Galicia

Os corpos e as escalas do persoal funcionario da Admi-
nistración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia clasi-
fícanse nos seguintes grupos e subgrupos, consonte a titula-
ción exixida para o acceso a eles:

a) Grupo A. Para o acceso a este grupo é necesario estar
en posesión do título universitario oficial de grao, agás nos
supostos en que unha norma con rango de lei exixa outro
título universitario oficial.

— Subgrupo A1. Pertencen a este subgrupo o corpo
superior de Administración xeral e o corpo facultativo supe-
rior de Administración especial.

— Subgrupo A2. Pertencen a este subgrupo o corpo de
xestión de Administración xeral e o corpo facultativo de
grao medio de Administración especial.

b) Grupo B. Para o acceso a este grupo é necesario estar
en posesión do título de técnico superior. Pertence a este
grupo o corpo de técnicos de carácter facultativo de Admi-
nistración especial.

c) Grupo C

— Subgrupo C1. Para o acceso a este subgrupo é nece-
sario estar en posesión do título de bacharel ou técnico. Per-
tencen a este subgrupo o corpo administrativo de Adminis-
tración xeral e o corpo de axudantes de carácter facultativo
de Administración especial.

— Subgrupo C2. Para o acceso a este subgrupo é nece-
sario estar en posesión do título de graduado en educación
secundaria obrigatoria. Pertencen a este subgrupo o corpo
auxiliar de Administración xeral e o corpo de auxiliares de
carácter técnico de Administración especial.

Artigo 43. Agrupacións profesionais do persoal funcionario
da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia
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1. Créase a agrupación profesional do persoal funcio-
nario subalterno da Administración xeral da Comunidade
Autónoma de Galicia. Intégrase nesta agrupación profe-
sional o persoal funcionario seleccionado sen a exixencia
de estar en posesión de ningunha das titulacións previs-
tas no sistema educativo para ocupar postos que teñan
atribuídas funcións ordinarias de vixilancia, custodia,
repartición de correspondencia e documentación, trans-
porte manual, central telefónica, reprografía e outras
semellantes.

2. Cada vez que nesta lei se faga referencia a corpos e
escalas de persoal funcionario, entenderanse comprendidas
tamén as agrupacións profesionais funcionariais.

Artigo 44. Clasificación do persoal laboral

1. O persoal laboral incluído no ámbito de aplicación
desta lei clasificarase de conformidade coa lexislación labo-
ral e o respectivo convenio colectivo.

2. As administracións públicas incluídas no ámbito de
aplicación desta lei orientarán a negociación dos convenios
colectivos do seu persoal laboral cara ao obxectivo de con-
seguir que se aprobe para el unha clasificación profesional
equiparable á prevista nesta lei para o persoal funcionario,
co fin de garantir a igualdade de todos os empregados
públicos. 

CAPÍTULO II
Planificación do emprego público

Artigo 45. Obxectivos da planificación

1. A planificación dos recursos humanos no ámbito do
emprego público ten como obxectivo contribuír á consecu-
ción da eficacia na prestación dos servizos públicos e da efi-
ciencia na utilización dos recursos económicos dispoñibles,
mediante a determinación dos efectivos precisos e a mellora
da súa distribución, formación, promoción profesional e
mobilidade.

2. Son instrumentos de planificación do emprego público
os rexistros de persoal e de postos de traballo, os plans de
ordenación de recursos humanos e a oferta de emprego
público.

Artigo 46. Rexistros de persoal e de postos de traballo

1. En cada unha das administracións públicas incluídas
no ámbito de aplicación desta lei existirá un Rexistro de per-
soal e de postos de traballo.

2. O Rexistro de persoal e de postos de traballo estrutu-
rarase nas seguintes seccións:

a) Sección de persoal funcionario e laboral. Nela figurará
inscrito todo o persoal funcionario e laboral ao servizo da
correspondente Administración pública, así como todos os
actos que afecten a súa carreira profesional, cos contidos
mínimos comúns e os criterios para o intercambio homoxé-
neo de información entre administracións públicas que se
establezan regulamentariamente consonte as previsións con-
tidas na lexislación básica estatal.

b) Sección de postos de traballo. Nela figurará inscrita a
totalidade dos postos existentes no ámbito da respectiva
Administración pública, cos datos que se determinen regula-
mentariamente.

c) Sección de persoal eventual. Nela figurará inscrito o
persoal eventual ao servizo da correspondente Administra-
ción pública, cos datos que se determinen regulamentaria-
mente e que incluirán, como mínimo, as titulacións acadé-
micas e as remuneracións desta clase de persoal.

3. Na inscrición dos datos nas seccións de persoal fun-
cionario e laboral e de persoal eventual respectarase o dis-
posto na alínea segunda do artigo 16 da Constitución, e a uti-
lización dos datos que consten nestas seccións estará some-
tida ás limitacións previstas na alínea cuarta do artigo 18 da
Constitución, así como na lexislación de protección de datos
de carácter persoal.

4. Mediante os instrumentos informáticos axeitados, o
Rexistro de persoal e de postos de traballo servirá de núcleo
para a configuración dunha base de datos persoal en que a
Administración e, de ser o caso, cada empregado público
inscribirán, do xeito que regulamentariamente se determine,
os méritos que este vaia acadando ao longo da súa vida pro-
fesional. Esta base de datos será empregada para automati-
zar os procedementos relacionados coa xestión do emprego
público.
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5. Mediante orde da consellaría competente en materia
de función pública regularanse as características e o funcio-
namento do Rexistro único de persoal e de postos de traba-
llo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de
Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector
público autonómico.

Artigo 47. Plans de ordenación de recursos humanos

1. As administracións públicas incluídas no ámbito de
aplicación desta lei poden elaborar plans de ordenación de
recursos humanos, referidos tanto ao persoal funcionario
como ao laboral, que conterán, de forma conxunta, as actua-
cións que se deban desenvolver para a óptima utilización dos
recursos humanos no ámbito que afecten, dentro dos límites
orzamentarios e de acordo coas directrices de política de
persoal.

2. As actuacións previstas para o persoal laboral nos
plans de ordenación de recursos humanos desenvolveranse
consonte o establecido na lexislación laboral e nos conve-
nios colectivos aplicables.

3. A elaboración dos plans de ordenación de recursos
humanos previstos neste artigo virá precedida dunha aná-
lise das dispoñibilidades e necesidades de persoal, desde
o punto de vista tanto do número de efectivos como dos
seus perfís profesionais ou niveis de cualificación, no
conxunto do persoal da respectiva Administración
pública, ou nun determinado sector orgánico ou funcional
desta.

4. Os plans de ordenación de recursos humanos conterán
necesariamente as seguintes previsións:

a) O ámbito de aplicación e a vixencia.

b) Os obxectivos.

c) As medidas de ordenación de recursos humanos pre-
vistas.

d) O cronograma detallado da súa implantación e aplica-
ción.

e) O informe económico-financeiro.

5. Os plans de ordenación de recursos humanos poderán
conter, entre outras, as seguintes medidas de ordenación de
recursos humanos:

a) Previsións sobre modificación de estruturas organiza-
tivas e de postos de traballo.

b) Suspensión de incorporacións de persoal externo ao
ámbito afectado polo plan, tanto as derivadas de oferta de
emprego público como de procesos de mobilidade. 

c) Medidas de mobilidade voluntaria, entre as cales
poderá figurar a convocatoria de concursos de provisión de
postos limitados ao persoal do ámbito que se determine.

d) Medidas de mobilidade forzosa das previstas na sec-
ción 4ª do capítulo III do título VI.

e) Necesidades adicionais de recursos humanos, que
deberán integrarse, de ser o caso, na oferta de emprego
público, así como a exclusión por causas obxectivas sobre-
vidas de prazas inicialmente incluídas nela.

6. Na elaboración e na aplicación do plans de ordenación
de recursos humanos atenderase, con absoluta prioridade, ao
principio de igualdade e non discriminación por razón de
sexo.

Artigo 48. Oferta de emprego público

1. As necesidades de recursos humanos con asignación
orzamentaria que non poidan ser cubertas cos efectivos de
persoal existentes, incluídas as vacantes desempeñadas por
persoal funcionario interino ou laboral temporal, serán
obxecto de oferta de emprego público, o que comportará a
obriga de convocar os correspondentes procesos selectivos
para as prazas comprometidas e ata un dez por cento adicio-
nal, salvo que se decida a súa amortización, estean incursas
nun procedemento de provisión de postos de traballo por
concurso ou, no caso do persoal docente, a planificación
educativa o impida.

2. Nas ofertas de emprego público reservarase unha por-
centaxe non inferior ao sete por cento das prazas convocadas
para seren cubertas entre persoas con discapacidade, sempre
que superen as probas selectivas e acrediten a súa discapaci-
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dade e a compatibilidade desta co desempeño das tarefas e
funcións, de xeito que progresivamente se alcance o dous
por cento dos efectivos totais de cada Administración
pública incluída no ámbito de aplicación desta lei.

A reserva do mínimo do sete por cento realizarase de
maneira que, polo menos o dous por cento das prazas ofer-
tadas o sexa para seren cubertas por persoas que acrediten
discapacidade intelectual, e o resto das prazas ofertadas o
sexa para persoas que acrediten calquera outro tipo de dis-
capacidade.

A reserva farase sobre o número total das prazas incluí-
das na respectiva oferta de emprego público e as prazas
reservadas para persoas con discapacidade poderanse con-
centrar naquelas convocatorias que se refiran a corpos, esca-
las ou categorías que se adapten mellor ás peculiaridades das
persoas con discapacidade. Cando da aplicación das porcen-
taxes resulten fraccións decimais, redondearanse por exceso
para o seu cómputo.

Se as prazas reservadas e que foron cubertas polas per-
soas con discapacidade non acadan a porcentaxe do tres por
cento das prazas convocadas na correspondente oferta de
emprego público, as prazas non cubertas do número total das
reservadas acumularanse á porcentaxe do sete por cento da
oferta seguinte, cun límite máximo do doce por cento.

3. As ofertas de emprego público poden prever que as pra-
zas reservadas para persoas con discapacidade se convoquen
conxuntamente coas prazas ordinarias ou mediante convoca-
torias independentes, garantíndose, en todo caso, o carácter
individual dos procesos selectivos. As probas dos procesos
obxecto de convocatoria independente terán o mesmo contido
que as que se realicen nas convocatorias ordinarias e as per-
soas que participen nelas deberán acreditar o grao de discapa-
cidade indicado. As prazas incluídas nestas convocatorias
computaranse na porcentaxe reservada na oferta de emprego
público para a súa cobertura entre persoas con discapacidade.

4. Unha vez aprobada e publicada a oferta de emprego
público, os respectivos procesos selectivos convocaranse no
prazo máximo fixado naquela. En todo caso, a execución da
oferta de emprego público débese desenvolver dentro do prazo
improrrogable de tres anos, contado a partir do día seguinte ao
da publicación daquela no correspondente diario oficial.

5. A oferta de emprego público poderá conter medidas
derivadas da planificación de recursos humanos.

TÍTULO V
Adquisición e perda da relación de servizo

CAPÍTULO I
Selección dos empregados públicos

Artigo 49. Principios xerais

As administracións públicas incluídas no ámbito de apli-
cación desta lei seleccionarán o persoal ao seu servizo de
conformidade cos principios seguintes:

a) Igualdade, con especial atención á igualdade de opor-
tunidades entre mulleres e homes e das persoas con discapa-
cidade.

b) Mérito e capacidade. 

c) Publicidade das convocatorias e das súas bases.

d) Transparencia e obxectividade no desenvolvemento
dos procesos selectivos e no funcionamento dos órganos de
selección.

e) Imparcialidade e profesionalidade dos membros dos
órganos de selección.

f) Independencia, confidencialidade e discrecionalidade
técnica na actuación dos órganos de selección.

g) Adecuación entre o contido dos procesos selectivos e
as funcións ou tarefas que se van desenvolver.

h) Eficacia, eficiencia e axilidade, sen prexuízo da
obxectividade, no desenvolvemento dos procesos selecti-
vos.

Artigo 50. Requisitos para o acceso ao emprego público

1. Son requisitos xerais para a participación nos procesos
selectivos os seguintes:
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a) Ter nacionalidade española ou algunha outra que, con-
sonte o disposto no artigo 52, permita o acceso ao emprego
público.

b) Estar en posesión da titulación exixida ou estar en
condicións de a obter.

c) Non ter sido separado mediante expediente disciplina-
rio do servizo de ningunha Administración pública ou dos
órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades
autónomas, nin atoparse na situación de inhabilitación abso-
luta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos
públicos por resolución xudicial, cando se trate de acceder
ao corpo ou escala de persoal funcionario do cal a persoa foi
separada ou inhabilitada.

No caso do persoal laboral, non ter sido despedido
mediante expediente disciplinario de ningunha Administra-
ción pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios
das comunidades autónomas, nin atoparse na situación de
inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de
empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, cando
se trate de acceder á mesma categoría profesional á cal se
pertencía.

No caso de nacionais doutros estados, non estar inhabili-
tado ou en situación equivalente, nin ter sido sometido a san-
ción disciplinaria ou equivalente que impida no Estado de
procedencia o acceso ao emprego público nos termos ante-
riores.

d) Ter feitos os dezaseis anos e non exceder, de ser o
caso, a idade máxima de xubilación forzosa.

e) Posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas
que sexan necesarias para o desempeño das correspondentes
funcións ou tarefas.

2. As convocatorias dos procesos selectivos poden esta-
blecer con carácter abstracto e xeral requisitos específicos de
acceso que garden relación obxectiva e proporcionada coas
funcións e as tarefas que se van desempeñar.

3. Non poden participar nos procesos selectivos as per-
soas que xa pertencen ao respectivo corpo, escala ou cate-
goría profesional.

Artigo 51. Requisitos lingüísticos

1. As administracións públicas incluídas no ámbito de apli-
cación desta lei garantirán os dereitos constitucionais e lingüís-
ticos das persoas, tanto respecto do galego, como lingua propia
e oficial de Galicia, coma do castelán, lingua oficial en Galicia.

2. Para os efectos do previsto neste artigo, para lle dar
cumprimento á normalización do idioma galego nas admi-
nistracións públicas de Galicia e para garantir o dereito ao
uso do galego nas relacións coas administracións públicas
no ámbito da Comunidade Autónoma, así como a promoción
do uso normal do galego por parte dos poderes públicos de
Galicia, nas probas selectivas que se realicen para o acceso
aos postos das administracións públicas incluídas no ámbito
de aplicación desta lei incluirase un exame de galego, agás
para aquelas persoas que acrediten o coñecemento da lingua
galega conforme a normativa vixente. As bases das convo-
catorias dos procesos selectivos establecerán o carácter e, de
ser o caso, a valoración do coñecemento da lingua galega.

3. Nos demais exercicios das devanditas probas selecti-
vas, as persoas aspirantes teñen dereito a elixir libremente a
lingua oficial da Comunidade Autónoma en que os desexan
realizar, o que comporta así mesmo o dereito a recibir na
mesma lingua os enunciados dos exercicios, agás no caso
das probas que se teñan que realizar en galego para aqueles
postos que requiran un especial coñecemento desa lingua.

Artigo 52. Acceso ao emprego público de persoas nacionais
doutros estados

1. Poden acceder ao emprego público como persoal fun-
cionario en igualdade de condicións coas persoas de nacio-
nalidade española:

a) As persoas que posúan a nacionalidade doutros esta-
dos membros da Unión Europea.

b) As persoas, calquera que sexa a súa nacionalidade,
que sexan cónxuxes de persoas que posúan a nacionalidade
española ou doutros estados membros da Unión Europea,
sempre que non estean separadas de dereito.

c) As persoas, calquera que sexa a súa nacionalidade,
descendentes de persoas que posúan a nacionalidade espa-
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ñola ou doutros estados membros da Unión Europea, sempre
que sexan menores de vinte e un anos ou maiores da devan-
dita idade dependentes.

d) As persoas, calquera que sexa a súa nacionalidade,
descendentes do cónxuxe non separado de dereito de per-
soas que posúan a nacionalidade española ou doutros esta-
dos membros da Unión Europea, sempre que sexan meno-
res de vinte e un anos ou maiores da devandita idade depen-
dentes.

e) As persoas incluídas no ámbito de aplicación dos tra-
tados internacionais subscritos pola Unión Europea e ratifi-
cados por España nos cales sexa aplicable a libre circulación
de traballadores.

2. Exceptúase do previsto na alínea anterior o acceso aos
empregos públicos que directa ou indirectamente impliquen
participación no exercicio do poder público ou nas funcións
que teñen por obxecto a salvagarda dos intereses das admi-
nistracións públicas.

3. Poden acceder ao emprego público como persoal labo-
ral en igualdade de condicións cos españois as persoas con
nacionalidade estranxeira ás cales se refire a alínea primeira
deste artigo, así como os demais estranxeiros con residencia
legal en España. 

Artigo 53. Acceso ao emprego público do persoal funciona-
rio de organismos internacionais

Regulamentariamente estableceranse os requisitos e
as condicións para o acceso ao emprego público nas
administracións públicas incluídas no ámbito de aplica-
ción desta lei do persoal funcionario de nacionalidade
española ao servizo de organismos internacionais, sempre
que posúa a titulación requirida e supere os correspon-
dentes procesos selectivos. Estas persoas poderán quedar
exentas da realización daquelas probas que teñan por
obxecto acreditar coñecementos xa exixidos para o des-
empeño do seu posto no organismo internacional corres-
pondente, de acordo co que dispoñan as bases do proceso
selectivo.

Artigo 54. Acceso ao emprego público das persoas con dis-
capacidade

1. Nas probas selectivas, incluídos os cursos de forma-
ción e os períodos de prácticas, estableceranse as adapta-
cións e os axustes razoables de tempo e medios que sexan
necesarios para a súa realización polas persoas con discapa-
cidade, sempre que así o soliciten, con fin de garantir que
participan en condicións de igualdade cos demais aspirantes.
Estas persoas concorrerán en quenda separada dos demais
aspirantes sempre que así se xustifique para o mellor desen-
volvemento das súas probas selectivas.

2. Tras superar o proceso selectivo, as persoas que ingre-
sen en corpos ou escalas de persoal funcionario ou catego-
rías de persoal laboral das administracións públicas incluí-
das no ámbito de aplicación desta lei, e que fosen admitidas
na convocatoria ordinaria con prazas reservadas para per-
soas con discapacidade, poden solicitar ao órgano convo-
cante a alteración da orde de prelación para a escolla das
prazas dentro do ámbito territorial que se determine na con-
vocatoria, por motivos de dependencia persoal, dificultades
de desprazamento ou outras análogas, que deberán ser debi-
damente acreditados. O órgano convocante acordará a
devandita alteración cando estea debidamente xustificada,
limitándose a realizar na orde de prelación a mínima modi-
ficación necesaria para posibilitar o acceso ao posto da per-
soa con discapacidade.

Artigo 55. Principios dos procesos selectivos

1. Os procesos selectivos dos empregados públicos terán
carácter aberto e garantirán a libre concorrencia, sen prexu-
ízo do establecido para a promoción interna e das medidas
de discriminación positiva previstas nesta lei.

2. Os órganos de selección velarán polo cumprimento do
principio de igualdade de oportunidades entre sexos. 

3. Para asegurar a obxectividade e a racionalidade dos
procesos selectivos, estes poderán completarse, calquera que
sexa o sistema selectivo aplicable, coa superación de cursos
e/ou períodos de prácticas, cunha exposición curricular
polos candidatos, con probas psicotécnicas ou coa realiza-
ción de entrevistas. Igualmente, poderán exixirse recoñece-
mentos médicos.

4. Os órganos de selección non poderán propoñer o
acceso ao emprego público dun número superior de persoas
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aprobadas ao de prazas convocadas, excepto cando así o pre-
vexa a propia convocatoria. 

Malia o anterior, sempre que os órganos de selección pro-
poñan o nomeamento de igual número de persoas aprobadas
que o de prazas convocadas, e co fin de asegurar a súa cober-
tura, cando se produzan renuncias das persoas seleccionadas
antes do seu nomeamento, toma de posesión ou formaliza-
ción do contrato, ou non acrediten os requisitos establecidos
na convocatoria, o órgano convocante poderá requirir do
órgano de selección unha relación complementaria das per-
soas aprobadas que sigan as persoas propostas, para o seu
posible nomeamento como persoal funcionario de carreira ou
contratación como persoal laboral fixo, segundo o caso.

Artigo 56. Clases de sistemas selectivos

1. As administracións públicas incluídas no ámbito de apli-
cación desta lei poden utilizar para a selección do seu persoal
os sistemas de oposición, concurso-oposición e, excepcional-
mente, concurso, nos termos previstos polo artigo seguinte. 

2. A oposición consiste na superación das probas teóricas
e/ou prácticas que se establezan na convocatoria, e que
deberán permitir determinar a capacidade das persoas aspi-
rantes e establecer a orde de prelación entre elas.

As probas poderán consistir na comprobación dos coñe-
cementos e da capacidade analítica dos aspirantes, expresa-
dos de forma oral ou escrita, na realización de exercicios que
demostren a posesión de habilidades e destrezas, na com-
probación do dominio de linguas estranxeiras e, de ser o
caso, na superación de probas físicas.

Nos procesos selectivos coidarase especialmente a cone-
xión entre o tipo de probas que se deban superar e a adecua-
ción ao desempeño das tarefas das prazas convocadas.

3. O concurso-oposición consiste na superación das pro-
bas correspondentes, ás cales será aplicable o previsto na alí-
nea anterior, así como na posesión previa, debidamente
valorada, de determinadas condicións de formación, méritos
ou niveis de experiencia.

A valoración das devanditas condicións de formación,
méritos ou niveis de experiencia non supoñerá máis dun

corenta por cento da puntuación máxima alcanzable no pro-
ceso selectivo. Co fin de asegurar a debida idoneidade das
persoas aspirantes, estas deberán superar na fase de oposi-
ción a puntuación mínima establecida para as respectivas
probas selectivas.

4. O concurso consiste na valoración exclusiva dos méri-
tos que se sinalen na convocatoria.

Artigo 57. Sistemas aplicables á selección do persoal fun-
cionario de carreira e do persoal laboral fixo

1. O persoal funcionario de carreira seleccionarase ordina-
riamente polo sistema de oposición ou polo sistema de con-
curso-oposición. Só en virtude de norma con rango de lei pode
aplicarse, con carácter excepcional, o sistema de concurso.

2. O persoal laboral fixo pode ser seleccionado polos sis-
temas de oposición ou concurso-oposición, coas caracterís-
ticas establecidas no artigo anterior ou, excepcionalmente,
polo sistema de concurso de valoración de méritos.

As administracións públicas incluídas no ámbito de apli-
cación desta lei poden negociar as formas de colaboración
que no marco dos convenios colectivos fixen a actuación das
organizacións sindicais no desenvolvemento dos procesos
selectivos do persoal laboral.

Artigo 58. Convocatorias dos procesos selectivos

1. Os procesos selectivos dos empregados públicos ini-
ciaranse mediante convocatoria pública.

2. As bases da convocatoria, como mínimo, deben
conter:

a) O número de prazas, o subgrupo ou grupo de clasifica-
ción profesional, no suposto de que este non teña subgrupo,
o corpo e, de ser o caso, a escala, ou a categoría laboral. 

b) As condicións e os requisitos que deben reunir as per-
soas aspirantes. 

c) O sistema selectivo aplicable, con indicación do tipo de
probas concretas e os sistemas de cualificación dos exercicios,
ou, de ser o caso, os baremos de puntuación dos méritos.
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d) O programa das probas selectivas ou a referencia da
súa publicación oficial.

e) A orde de actuación das persoas aspirantes.

f) O réxime aplicable ao órgano de selección.

g) As características, os efectos e a duración dos cursos
e/ou do período de prácticas que deban realizar, de ser o
caso, as persoas seleccionadas.

h) A porcentaxe de prazas reservadas para a promoción
interna e para persoas con discapacidade, de proceder.

3. Nas convocatorias teranse en conta as condicións
especiais aplicables ás persoas con discapacidade, consonte
o previsto no artigo 54 desta lei.

4. As convocatorias e as súas bases publicaranse no dia-
rio oficial correspondente e vinculan a Administración
pública convocante, os órganos de selección e as persoas que
participan no proceso selectivo.

5. Pódense convocar procesos selectivos conxuntos para
o ingreso en diversos corpos ou escalas do persoal funciona-
rio ou categorías profesionais do persoal laboral.

Artigo 59. Órganos de selección

1. Os órganos de selección serán colexiados e a súa com-
posición deberá axustarse aos principios de imparcialidade e
profesionalidade dos seus membros e mais de paridade entre
mulleres e homes no conxunto das convocatorias da oferta
de emprego público respectiva. 

2. En ningún caso poden formar parte dos órganos de
selección:

a) O persoal de elección ou de designación política.

b) O persoal funcionario interino ou laboral temporal.

c) O persoal eventual.

d) As persoas que nos cinco anos anteriores á publica-
ción da convocatoria tivesen realizado tarefas de prepara-

ción de aspirantes a probas selectivas ou tivesen colabo-
rado durante ese período con centros de preparación de
opositores.

3. A pertenza aos órganos de selección será sempre a
título individual e non se poderá exercer esta en representa-
ción ou por conta de ninguén.

4. Os membros dos órganos de selección deben pertencer
a un corpo, escala ou categoría profesional para o ingreso no
cal se requira unha titulación de nivel igual ou superior ao
exixido para participar no proceso selectivo.

5. Os órganos de selección actúan con plena autonomía
no exercicio da súa discrecionalidade técnica e os seus mem-
bros son persoalmente responsables da transparencia e
obxectividade do procedemento, da confidencialidade das
probas e do estrito cumprimento das bases da convocatoria e
dos prazos establecidos para o desenvolvemento do proceso
selectivo.

6. A composición e o réxime de funcionamento dos órga-
nos de selección establecerase regulamentariamente.

7. As administracións públicas incluídas no ámbito de
aplicación desta lei poden crear órganos especializados e
permanentes para a organización dos procesos selectivos.

CAPÍTULO II
Adquisición da relación de servizo

Artigo 60. Adquisición da condición de persoal funcionario
de carreira

A condición de funcionario de carreira adquírese polo
cumprimento sucesivo dos seguintes requisitos: 

a) Superación do proceso selectivo.

b) Acreditación, de ser o caso, de que se reúnen os requi-
sitos e as condicións exixidas na convocatoria do proceso
selectivo.

c) Nomeamento polo órgano ou a autoridade compe-
tente, que será publicado no diario oficial correspon-
dente.

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

110804

Número 451
21 de abril de 2015



d) Acto de acatamento da Constitución, do Estatuto de
autonomía de Galicia e do resto do ordenamento xurídico,
así como de compromiso de exercer con imparcialidade as
súas funcións. 

e) Toma de posesión dentro do prazo dun mes a partir da
publicación do nomeamento. 

Artigo 61. Adquisición da condición de persoal funcionario
interino

A adquisición da condición de persoal funcionario inte-
rino exixe, unha vez seleccionado nos termos previstos na
alínea primeira do artigo 24, ademais do correspondente
nomeamento, o cumprimento sucesivo dos requisitos esta-
blecidos nas letras d) e e) do artigo 60.

Artigo 62. Adquisición da condición de persoal eventual

A adquisición da condición de persoal eventual exixe, en
todo caso, ademais do correspondente nomeamento, o cum-
primento sucesivo dos requisitos establecidos nas letras d) e
e) do artigo 60.

Artigo 63. Adquisición da condición de persoal laboral

A condición de persoal laboral adquírese pola sinatura
do contrato de traballo, logo da acreditación de que se
reúnen os requisitos e as condicións exixidas e, de ser o
caso, da superación do correspondente proceso selectivo.

CAPÍTULO III
Perda da relación de servizo

Artigo 64. Causas de perda da condición de persoal funcio-
nario de carreira

Son causas de perda da condición de persoal funcionario
de carreira: 

a) A renuncia á condición de funcionario. 

b) A perda da nacionalidade, nos termos previstos polo
artigo 66.

c) A xubilación total. 

d) A sanción disciplinaria de separación do servizo que
teña carácter firme. 

e) A pena principal ou accesoria de inhabilitación abso-
luta ou especial para cargo público que teña carácter firme.

f) O falecemento.

Artigo 65. Renuncia

1. A renuncia voluntaria á condición de persoal funcio-
nario deberá ser manifestada por escrito e será aceptada
expresamente pola Administración, agás o disposto na alínea
seguinte. 

2. Non pode ser aceptada a renuncia cando o persoal fun-
cionario estea suxeito a expediente disciplinario ou sexa
ditado na súa contra auto de procesamento ou de apertura de
xuízo oral pola comisión dalgún delito.

3. A renuncia á condición de persoal funcionario non
inhabilita para ingresar de novo na Administración pública a
través do procedemento de selección correspondente. 

Artigo 66. Perda da nacionalidade

A perda da nacionalidade española ou a de calquera
outro Estado membro da Unión Europea ou a daqueles
estados aos cales, en virtude de tratados internacionais
subscritos pola Unión Europea e ratificados por España,
lles sexa aplicable a libre circulación de traballadores, que
fose tida en conta para o nomeamento, determina a perda
da condición de persoal funcionario, salvo que simultanea-
mente se adquira a nacionalidade dalgún dos devanditos
estados.

Artigo 67. Pena principal ou accesoria de inhabilitación
absoluta ou especial para cargo público

1. A pena principal ou accesoria de inhabilitación abso-
luta, cando adquira firmeza a sentenza que a impoña, pro-
duce a perda da condición de persoal funcionario respecto de
todos os empregos ou cargos que se desempeñasen. 

2. A pena principal ou accesoria de inhabilitación
especial, cando adquira firmeza a sentenza que a impoña,
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produce a perda da condición de persoal funcionario res-
pecto daqueles empregos ou cargos especificados na sen-
tenza. 

Artigo 68. Xubilación

1. A xubilación do persoal funcionario pode ser:

a) Voluntaria.

b) Forzosa, polo cumprimento da idade legalmente esta-
blecida. 

c) Pola declaración de incapacidade permanente para
o exercicio das funcións propias do seu corpo ou escala,
ou polo recoñecemento dunha pensión de incapacidade
permanente absoluta ou de incapacidade permanente total
en relación co exercicio das funcións do seu corpo ou
escala. 

2. A xubilación voluntaria concederase por solicitude da
persoa interesada, sempre que reúna os requisitos e as con-
dicións establecidos no réxime da Seguridade Social que lle
sexa aplicable.

3. A xubilación forzosa do persoal funcionario declara-
rase de oficio ao cumprir a persoa a idade legalmente esta-
blecida.

4. Malia o previsto na alínea anterior, o persoal funcio-
nario pode solicitar, cunha antelación mínima de tres meses
e máxima de catro meses á data en que cumpra a idade de
xubilación forzosa, a prolongación da permanencia na situa-
ción de servizo activo. Esta prolongación concederase, de
ser o caso, por períodos dun ano, renovables anualmente por
solicitude da persoa interesada presentada cun prazo de ante-
lación mínimo de tres meses e máximo de catro meses á data
de finalización da prolongación concedida, ata o cumpri-
mento da idade máxima legalmente establecida.

As solicitudes de prolongación da permanencia na
situación de servizo activo e das súas prórrogas resolve-
ranse de forma motivada, logo de informe do órgano com-
petente en materia de persoal da Administración pública en
que o solicitante preste servizos, sobre a base dos seguin-
tes criterios:

a) Razóns organizativas ou funcionais.

b) Resultados da avaliación do desempeño da persoa
solicitante ou, no seu defecto, rendemento ou resultados
obtidos por esa persoa. En particular, terase en conta o
absentismo observado durante o ano inmediatamente ante-
rior á data da solicitude.

c) Capacidade psicofísica da persoa solicitante en rela-
ción co posto de traballo, apreciada mediante certificado de
aptitude médico-laboral para o posto de traballo, emitido
polo correspondente servizo de prevención de riscos labo-
rais, logo de recoñecemento médico do solicitante e avalia-
ción do posto de traballo.

O informe do órgano competente en materia de persoal
da Administración pública en que o solicitante preste servi-
zos emitirase nun prazo máximo de dez días. Transcorrido o
dito prazo sen que se emitise o informe, proseguirá o proce-
demento. En todo caso, terase en conta o plan de ordenación
de recursos humanos respecto daquel persoal para o cal a súa
normativa específica así o estableza.

A persoa titular da consellaría competente en materia de
función pública así como as persoas titulares dos órganos
competentes das demais administracións públicas incluídas
no ámbito de aplicación desta lei poden ditar normas com-
plementarias de procedemento para a tramitación das solici-
tudes de prolongación da permanencia na situación de ser-
vizo activo e das súas prórrogas.

Este punto non é aplicable ao persoal funcionario daque-
les corpos e escalas que teñan normas específicas de xubila-
ción de acordo co disposto na lexislación básica estatal.

5. O persoal funcionario docente que imparta as ensinanzas
reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación,
ou na norma que a substitúa, pode optar por se xubilar á fina-
lización do curso académico en que cumpra a idade legalmente
establecida. A mesma regra se aplicará nos supostos de pro-
longación da permanencia na situación de servizo activo.

Artigo 69. Rehabilitación da condición de persoal funcionario

1. Nos casos de extinción da relación de servizo como
consecuencia de perda da nacionalidade ou de xubilación
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por incapacidade permanente para o servizo, a persoa inte-
resada, unha vez desaparecida a causa obxectiva que a moti-
vou, pode solicitar a rehabilitación da súa condición de per-
soal funcionario, que lle será concedida logo da acreditación
documental da desaparición da devandita causa.

Se a solicitude de rehabilitación se presenta antes de que
transcorran dous anos desde a extinción da relación de servizo
como consecuencia de xubilación por incapacidade perma-
nente para o servizo, o persoal funcionario reincorporarase ao
último posto de traballo que ocupase con carácter definitivo,
o cal lle quedará reservado durante ese período de tempo.

2. Os órganos de goberno das administracións públicas
incluídas no ámbito de aplicación desta lei, logo de informe
favorable do órgano a que lle correspondan as funcións de
asesoría xurídica e oído o órgano de representación do per-
soal funcionario, poderán conceder de forma motivada, con
carácter excepcional e por solicitude da persoa interesada, a
rehabilitación de quen perdese a condición de persoal fun-
cionario por condena á pena principal ou accesoria de inha-
bilitación, atendendo ás circunstancias e á entidade do delito
cometido. Se a resolución non se lle notifica á persoa intere-
sada no prazo de tres meses, a solicitude de rehabilitación
poderase entender desestimada.

Artigo 70. Perda da condición de persoal laboral

A condición de persoal laboral pérdese nos casos e nos
termos previstos pola lexislación laboral e polo convenio
colectivo aplicable, sen prexuízo das especificidades esta-
blecidas nesta lei.

TÍTULO VI
Dereitos e deberes individuais dos empregados públicos

CAPÍTULO I
Disposicións xerais

Artigo 71. Dereitos individuais

Os empregados públicos incluídos no ámbito de aplica-
ción desta lei teñen os seguintes dereitos de carácter indivi-
dual en correspondencia coa natureza xurídica da súa rela-
ción de servizo:

a) Á inamovibilidade na condición de persoal funciona-
rio de carreira.

b) Ao desempeño efectivo das funcións ou tarefas pro-
pias da súa condición profesional e de acordo coa progresión
acadada na súa carreira profesional.

c) Á progresión na carreira profesional e á promoción
interna segundo os principios constitucionais de igualdade,
mérito e capacidade mediante a implantación de sistemas
obxectivos e transparentes de avaliación.

d) Á mobilidade profesional nos termos previstos por
esta lei.

e) Ás vacacións, descansos, permisos e licenzas, logo de
acreditación documental, de ser o caso, das circunstancias
que os xustifiquen nos termos que regulamentariamente se
determinen.

f) A percibir as retribucións e as indemnizacións por
razón do servizo.

g) Ás prestacións da Seguridade Social correspondentes
ao réxime que lles sexa aplicable.

h) A participar na consecución dos obxectivos atribuí-
dos á unidade onde presten os seus servizos e a ser infor-
mados polos seus superiores das tarefas que deben desen-
volver.

i) Á defensa xurídica e protección da Administración
pública en que presten servizos nos procedementos que se
sigan perante calquera orde xurisdicional como consecuencia
do exercicio lexítimo das súas funcións ou cargos públicos.

j) Á formación continua e á actualización permanente
dos seus coñecementos e capacidades profesionais, prefe-
rentemente en horario laboral.

k) Ao respecto da súa intimidade, orientación sexual,
propia imaxe e dignidade no traballo, especialmente fronte
ao acoso sexual e por razón de sexo, moral e laboral.

l) Á non discriminación por razón de nacemento, orixe
racial ou étnica, sexo ou orientación sexual, relixión ou con-
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viccións, opinión, discapacidade, idade ou calquera outra
condición ou circunstancia persoal ou social.

m) Á adopción de medidas que favorezan a conciliación
da vida persoal, familiar e laboral.

n) Á liberdade de expresión dentro dos límites do orde-
namento xurídico.

ñ) A recibir protección eficaz en materia de seguridade e
saúde no traballo.

o) Á xubilación segundo os termos e as condicións esta-
blecidas nas normas aplicables.

p) Á libre asociación profesional.

q) Ao acceso ao seu expediente persoal nos termos que
regulamentariamente se determinen.

r) Aos demais dereitos recoñecidos polo ordenamento
xurídico.

Artigo 72. Plans de igualdade e dereitos específicos das
empregadas públicas vítimas de violencia de xénero

1. As administracións públicas incluídas no ámbito de
aplicación desta lei están obrigadas a respectar a igualdade
de trato e de oportunidades no ámbito laboral e, con esta
finalidade, deben adoptar medidas dirixidas a evitar cal-
quera tipo de discriminación laboral entre mulleres e
homes.

2. Sen prexuízo do disposto na alínea anterior, as admi-
nistracións públicas incluídas no ámbito de aplicación desta
lei deben elaborar e aplicar un plan de igualdade que se des-
envolverá no convenio colectivo ou acordo de condicións de
traballo do persoal funcionario que sexa aplicable, nos ter-
mos previstos por este.

3. As empregadas públicas vítimas de violencia de
xénero teñen dereito ás medidas de protección no ámbito do
emprego público previstas na Lei 11/2007, do 27 de xullo,
galega para a prevención e o tratamento integral da violen-
cia de xénero, ou na norma que a substitúa, e na demais
lexislación aplicable. En particular, teñen dereito:

a) Á protección da súa intimidade e, en especial, dos
seus datos persoais, os dos seus descendentes e os de cal-
quera persoa que estea baixo a súa garda ou custodia nas
actuacións e nos procedementos relacionados coa violencia
de xénero.

b) Á consideración como xustificadas das faltas de asis-
tencia, totais ou parciais, polo tempo e nas condicións en que
así o determinen os servizos sociais de atención ou de saúde,
segundo proceda.

Artigo 73. Principios de actuación

1. Con carácter xeral, os empregados públicos incluídos
no ámbito de aplicación desta lei deben actuar consonte os
principios de legalidade, obxectividade, integridade, neutra-
lidade, responsabilidade, imparcialidade, confidencialidade,
dedicación ao servizo público, transparencia, exemplari-
dade, austeridade, accesibilidade, eficacia, honradez, pro-
moción do contorno cultural e ambiental e respecto á igual-
dade entre mulleres e homes.

2. Estes principios inspiran o código de conduta regulado
no artigo seguinte e informarán a interpretación e aplicación
do réxime disciplinario dos empregados públicos.

3. Así mesmo, os empregados públicos axustarán a súa
actuación ao disposto no código ético aprobado polo corres-
pondente órgano de goberno.

Artigo 74. Deberes e código de conduta

Os empregados públicos incluídos no ámbito de aplica-
ción desta lei someteranse a un código de conduta configu-
rado polos seguintes deberes:

a) Respectar a Constitución, o Estatuto de autonomía de
Galicia e o resto das normas que integran o ordenamento
xurídico.

b) Basear a súa conduta no respecto dos dereitos funda-
mentais e das liberdades públicas, evitando toda actuación
que poida producir algunha discriminación por razón de
nacemento, orixe racial ou étnica, sexo, orientación sexual,
relixión ou conviccións, opinión, discapacidade, idade ou
calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.
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c) Perseguir coa súa actuación a satisfacción dos intere-
ses xerais dos cidadáns, polo cal a dita actuación se funda-
mentará en consideracións obxectivas orientadas cara á
imparcialidade e ao interese común, á marxe de calquera
outro factor que exprese posicións persoais, familiares, cor-
porativas, clientelares ou calquera outra que poida colidir
con este principio.

d) Exercer as súas atribucións segundo o principio de
dedicación ao servizo público, absténdose non só de condu-
tas contrarias a este, senón tamén de calquera outra que com-
prometa a neutralidade no exercicio dos servizos públicos.

e) Absterse naqueles asuntos en que teñan un interese
persoal, así como de toda actividade privada ou interese que
poida supoñer un risco de xerar conflitos de intereses co seu
posto público, e, en particular, non contraer obrigas econó-
micas nin intervir en operacións financeiras, obrigas patri-
moniais ou negocios xurídicos con persoas ou entidades
cando poida supoñer un conflito de intereses coas obrigas do
seu posto público.

f) Non aceptar ningún trato de favor ou situación que
implique privilexio ou vantaxe inxustificada, por parte de
persoas físicas ou entidades privadas, e, en particular, rexei-
tar calquera regalo, favor ou servizo en condicións vantaxo-
sas que vaia máis alá dos usos habituais, sociais e de corte-
sía, sen prexuízo do establecido no Código penal.

g) Non influír na axilización ou resolución de trámite ou
procedemento administrativo sen causa xusta, e en ningún
caso cando iso comporte un privilexio en beneficio dos titu-
lares dos cargos públicos ou no seu contorno familiar e
social inmediato ou cando supoña un menoscabo dos intere-
ses de terceiros.

h) Axustar a súa actuación aos principios de lealdade e
boa fe coa Administración pública na cal presten os seus ser-
vizos, cos seus superiores, cos seus compañeiros, cos seus
subordinados e cos cidadáns.

i) Tratar con atención e respecto os cidadáns, os seus
superiores e os restantes empregados públicos.

j) Desempeñar con dilixencia as tarefas que lles corres-
pondan ou se lles encomenden, resolvendo, de ser o caso, os

procedementos ou expedientes da súa competencia dentro de
prazo e cumprindo a xornada e o horario establecidos. 

k) Actuar de acordo cos principios de eficacia, economía
e eficiencia e vixiar a consecución do interese xeral e o cum-
primento dos obxectivos da organización.

l) Obedecer as instrucións e ordes profesionais dos superio-
res, salvo que constitúan unha infracción manifesta do ordena-
mento xurídico, debendo, en tal caso, poñelas inmediatamente
en coñecemento dos órganos de inspección correspondentes.

m) Administrar os recursos e bens públicos con austeri-
dade e non os utilizar en proveito propio ou de persoas ache-
gadas, así como velar pola súa conservación.

n) Garantir a constancia e permanencia dos documentos
para a súa transmisión e entrega aos seus posteriores res-
ponsables.

ñ) Gardar segredo sobre as materias clasificadas e as
demais de difusión prohibida legalmente, e manter a debida
discreción sobre aqueles asuntos que coñezan por razón do
seu cargo, o que implica non facer uso da información obtida
para beneficio propio ou de terceiros, ou en prexuízo do inte-
rese público.

o) Manter actualizada a súa formación e cualificación.

p) Observar as normas sobre seguridade e saúde laboral.

q) Poñer en coñecemento dos seus superiores ou dos
órganos competentes as propostas que consideren axeitadas
para mellorar o desenvolvemento das funcións da unidade
en que estean destinados. Para estes efectos, poderase prever
regulamentariamente a creación da instancia adecuada com-
petente para centralizar a recepción das propostas dos
empregados públicos ou cidadáns que sirvan para mellorar a
eficacia no servizo.

r) Informar os cidadáns sobre aquelas materias ou asun-
tos que teñan dereito a coñecer e facilitarlles o exercicio dos
seus dereitos e o cumprimento das súas obrigas.

s) Garantir a atención aos cidadáns na lingua oficial da
Comunidade Autónoma de Galicia que soliciten.
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CAPÍTULO II
Promoción profesional e avaliación do desempeño

Sección 1ª. Carreira profesional e promoción interna

Artigo 75. Modalidades de carreira profesional do persoal
funcionario de carreira

O persoal funcionario de carreira fará efectivo o seu
dereito á promoción profesional a través das seguintes
modalidades de carreira profesional:

a) Carreira horizontal, que consiste no ascenso de grao e de
categoría profesional sen necesidade de cambiar de posto de
traballo, nos termos que se establezan regulamentariamente en
desenvolvemento dos principios recollidos nesta sección.

b) Carreira vertical, que consiste no ascenso na estrutura
de postos de traballo polos procedementos de provisión esta-
blecidos nesta lei.

c) Promoción interna vertical, que consiste no ascenso
desde un corpo ou escala dun subgrupo ou grupo de clasifi-
cación profesional, no suposto de que este non teña sub-
grupo, a outro superior, consonte o establecido nesta sección.

d) Promoción interna horizontal, que consiste no acceso
a outro corpo ou escala do mesmo subgrupo ou grupo de cla-
sificación profesional, no suposto de que este non teña sub-
grupo, consonte o establecido nesta sección.

Artigo 76. Itinerarios profesionais

1. Para os efectos desta lei, considérase itinerario profe-
sional o conxunto de corpos e escalas dos distintos grupos e
subgrupos de clasificación profesional do persoal funciona-
rio de carreira que conforman unha área de competencias,
capacidades, coñecementos e formación comúns e que habi-
litan para o exercicio dunha profesión no ámbito da Admi-
nistración especial ou dun conxunto de actividades adminis-
trativas no ámbito da Administración xeral.

2. Os itinerarios profesionais poderán ser tidos en conta
para a estruturación da promoción interna vertical do persoal
funcionario de carreira nos termos que regulamentariamente
se determinen. Na Administración xeral da Comunidade

Autónoma de Galicia e nas entidades públicas instrumentais
do sector público autonómico garantirase, en todo caso, a
mobilidade plena do persoal funcionario dos corpos da
Administración xeral no ámbito das consellarías e das enti-
dades públicas instrumentais do sector público autonómico.

Artigo 77. Carreira horizontal do persoal funcionario de
carreira

Regulamentariamente establecerase un sistema de
carreira horizontal para o persoal funcionario de carreira
sobre a base dos seguintes principios:

a) Dentro de cada corpo ou escala existirán, como regra
xeral, tres categorías profesionais: de ingreso, media e supe-
rior, divididas nun mínimo de tres graos de ascenso, aos
cales irá vinculada a contía do complemento retributivo de
carreira previsto nesta lei. 

b) O persoal funcionario de cada corpo ou escala terá
atribuída unha categoría profesional e un grao dentro dela,
que para o persoal funcionario de novo ingreso serán nece-
sariamente a categoría de ingreso e o grao inferior desta.

c) A progresión na carreira horizontal consistirá no ascenso
de grao e de categoría profesional. Os ascensos de grao e de
categoría serán consecutivos, salvo as excepcións que se esta-
blezan para os ascensos de grao dentro de cada categoría. En
todo caso, o ascenso de categoría requirirá ter acadado o grao
superior da categoría inmediatamente inferior e o acceso á
categoría seguinte farase sempre polo seu grao inferior. 

d) Serán requisitos necesarios para os ascensos a anti-
güidade no grao ou categoría profesional que se estableza e
a avaliación positiva do desempeño profesional. Así mesmo,
poderanse valorar os coñecementos adquiridos e outros
méritos e aptitudes por razón da especificidade da función
desenvolvida e a experiencia.

e) A progresión na carreira horizontal terá carácter irrever-
sible, agás nos casos de sanción disciplinaria de demérito.

Artigo 78. Carreira vertical do persoal funcionario de carreira

A carreira vertical do persoal funcionario de carreira des-
envólvese mediante a obtención, polos procedementos de

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

110810

Número 451
21 de abril de 2015



provisión ordinaria, de postos de traballo que, segundo a súa
clasificación, comporten unha maior responsabilidade ou
dificultade técnica e un complemento retributivo superior.

Artigo 79. Relacións entre a carreira horizontal e a carreira
vertical

1. O persoal funcionario de carreira poderá progresar
asemade nas modalidades de carreira horizontal e vertical.

2. As relacións de postos de traballo establecerán, de ser
o caso, a categoría profesional mínima que o persoal funcio-
nario de carreira deberá reunir para acceder a cada posto.

Artigo 80. Promoción interna vertical do persoal funciona-
rio de carreira

1. Nas convocatorias de probas selectivas para o acceso á
función pública, un mínimo dun vinte e cinco por cento das
prazas convocadas reservarase para persoal funcionario per-
tencente a corpos ou escalas do subgrupo ou grupo de clasifi-
cación profesional, no suposto de que este non teña subgrupo,
inmediatamente inferior que reúna os seguintes requisitos:

a) Posuír a titulación e os demais requisitos exixidos.

b) Ter prestado servizos efectivos na condición de per-
soal funcionario (...) durante polo menos dous anos no sub-
grupo ou grupo de clasificación profesional desde o que se
pretenda promocionar.

c) Non superar a idade de xubilación forzosa.

As prazas reservadas para a promoción interna que non
se cubran por este procedemento acumularanse ás de provi-
sión libre, sempre que se trate dun proceso selectivo único
rexido por una mesma convocatoria.

2. Así mesmo, o persoal funcionario dos corpos ou esca-
las do subgrupo de clasificación profesional C1 pode parti-
cipar nos procesos de promoción interna para o acceso aos
corpos ou escalas do subgrupo A2, sempre que cumpra os
requisitos establecidos na alínea anterior.

Nas mesmas condicións, o persoal funcionario das agru-
pacións profesionais de persoal funcionario da Administra-

ción xeral da Comunidade Autónoma de Galicia pode parti-
cipar nos procesos de promoción interna para o acceso aos
corpos ou escalas do subgrupo C2.

3. As convocatorias dos procesos selectivos poderán exi-
mir total ou parcialmente o persoal que participe neles polo
sistema de promoción interna vertical dalgunha das probas
selectivas exixidas ao persoal de novo ingreso e/ou reducir
parte do temario. En todo caso, as probas para cubrir as pra-
zas reservadas para a promoción interna vertical respectarán
os principios de igualdade, mérito e capacidade, así como os
demais establecidos nos artigos 49 e 55 desta lei, e poderanse
levar a cabo en convocatorias independentes das de ingreso
cando, por conveniencia da planificación xeral dos recursos
humanos, así o autorice o Consello da Xunta de Galicia ou o
órgano competente da Administración pública respectiva. 

Cando os procesos selectivos a que se refire este artigo
comprendan a valoración de méritos das persoas que partici-
pen neles polo sistema de promoción interna preverase unha
puntuación específica para quen estea a utilizar ou utilizase
nos últimos cinco anos unha licenza de maternidade, un per-
miso de paternidade, unha redución de xornada ou unha
excedencia para o coidado de familiares. A devandita pun-
tuación graduarase en función do tempo utilizado no exerci-
cio deses dereitos.

4. O persoal funcionario que acceda a outro corpo ou
escala polo sistema de promoción interna vertical ten prefe-
rencia sobre o persoal de novo ingreso na provisión dos pos-
tos vacantes ofertados, sempre que se trate dun proceso
selectivo único rexido por una mesma convocatoria. Malia o
anterior, a convocatoria do proceso selectivo poderá prever
a permanencia no posto de traballo do persoal que promo-
cione, cando ocupe con carácter definitivo un posto aberto á
provisión polo corpo ou a escala a que acceda. 

5. O persoal funcionario que acceda a outro corpo ou
escala polo sistema de promoción interna vertical ten dereito
ao recoñecemento, nos termos que regulamentariamente se
determinen, da progresión na carreira profesional que aca-
dase no corpo ou escala de procedencia e a manter o nivel
retributivo vinculado a esa progresión. Asemade, o tempo de
servizos prestados no corpo ou escala de procedencia será
aplicable, de ser o caso, para a progresión na carreira profe-
sional no novo corpo ou escala.
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O previsto nesta alínea é tamén aplicable ao persoal fun-
cionario que acceda por integración a outro corpo ou escala
do mesmo ou superior subgrupo ou grupo de clasificación
profesional, no suposto de que este non teña subgrupo.

Artigo 81. Promoción interna horizontal do persoal funcio-
nario de carreira

1. O persoal funcionario de carreira pode acceder a
outros corpos ou escalas do mesmo subgrupo ou grupo de
clasificación profesional, no suposto de que este non teña
subgrupo, sempre que reúna os requisitos establecidos na
alínea primeira do artigo 80 e supere as correspondentes pro-
bas selectivas.

2. A convocatoria do proceso selectivo poderá eximir
total ou parcialmente dalgunha das probas selectivas, e/ou
reducir parte do temario, o persoal que proceda dun corpo ou
escala que teña asignadas funcións substancialmente coinci-
dentes no seu contido profesional e no seu nivel técnico coas
do corpo ou escala a que desexa promocionar. 

3. Así mesmo, será aplicable á promoción interna hori-
zontal do persoal funcionario de carreira o establecido no
segundo parágrafo da alínea terceira do artigo 80.

Artigo 82. Carreira profesional e promoción do persoal
laboral

A carreira profesional e a promoción do persoal laboral
faranse efectivas a través dos procedementos previstos na
lexislación laboral e nos convenios colectivos.

Sección 2ª. Avaliación do desempeño

Artigo 83. Concepto e principios inspiradores

1. A avaliación do desempeño é o procedemento
mediante o cal se mide e valora a conduta profesional e o
rendemento ou o logro de resultados dos empregados
públicos.

2. As administracións públicas incluídas no ámbito de
aplicación desta lei establecerán sistemas que permitan a ava-
liación do desempeño de todo o seu persoal, nos termos que
se establezan regulamentariamente en desenvolvemento dos

principios recollidos nesta sección. No deseño e establece-
mento destes sistemas serán oídas as organizacións sindicais.

3. Os sistemas de avaliación do desempeño adecuaranse,
en todo caso, a criterios de transparencia, obxectividade,
imparcialidade e non discriminación, e aplicaranse sen
menoscabo dos dereitos dos empregados públicos por órga-
nos especializados dotados de autonomía funcional.

Artigo 84. Criterios

1. A valoración da conduta profesional dos empregados
públicos mediante a avaliación do desempeño terá en conta
necesariamente os seguintes criterios:

a) O grao de cumprimento dos deberes profesionais que
esta lei impón aos empregados públicos.

b) O grao de interese, iniciativa e esforzo con que os
empregados públicos realicen o seu traballo e, en particular,
a súa implicación na actualización e o perfeccionamento da
súa cualificación profesional. 

2. A valoración do rendemento ou do logro de resultados
por parte dos empregados públicos mediante a avaliación do
desempeño basearase como criterio necesario na medición
da contribución individual de cada empregado público, no
marco da avaliación da unidade administrativa en que preste
os seus servizos, aos seguintes fins:

a) A consecución dos obxectivos da devandita unidade
administrativa.

b) A mellora da organización e da xestión administrativas
a través da participación en procesos de innovación e de
boas prácticas a prol da excelencia e mais a normalización e
a racionalización de procesos.

Artigo 85. Periodicidade e efectos

1. As administracións públicas incluídas no ámbito de
aplicación desta lei establecerán unha planificación da ava-
liación periódica das súas unidades administrativas que mida
e valore o rendemento e o logro de resultados destas, así
como, mediante a aplicación dos sistemas previstos no
artigo 83, o desempeño do persoal destinado nelas.
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2. A obtención polos empregados públicos dun resultado
negativo na avaliación planificada poderá comportar a non
percepción do complemento retributivo de desempeño pre-
visto pola letra c) da alínea segunda do artigo 136 ou con-
cepto retributivo equivalente e, de ser o caso, a obrigatorie-
dade da actualización e perfeccionamento da súa cualifica-
ción profesional mediante a participación nos cursos de
formación regrada que se establezan, sen prexuízo do dis-
posto no artigo 94 sobre remoción de postos de traballo obti-
dos por concurso.

CAPÍTULO III
Mobilidade do persoal funcionario

Sección 1ª. Disposicións xerais

Artigo 86. Garantía de mobilidade

1. Garántese o dereito á mobilidade voluntaria do persoal
funcionario de carreira incluído no ámbito de aplicación
desta lei, de acordo cos procedementos previstos nela. 

2. As administracións públicas incluídas no ámbito de
aplicación desta lei fomentarán, en especial, o acceso das
mulleres aos postos de grao superior, nos termos estableci-
dos na lexislación sobre igualdade efectiva entre mulleres e
homes.

Artigo 87. Clases de mobilidade

1. A mobilidade pode ter carácter voluntario ou forzoso,
e farase efectiva mediante os procedementos de provisión de
postos de traballo previstos neste título. 

2. A mobilidade forzosa, fundamentada nas necesidades
do servizo, deberá respectar as retribucións e condicións
esenciais de traballo do persoal funcionario, así como as
demais garantías que para ela se establecen.

Sección 2ª. Procedementos ordinarios de provisión de pos-
tos de traballo polo persoal funcionario de carreira

Artigo 88. Principios xerais

1. Os postos de traballo reservados ao persoal funciona-
rio de carreira proveranse de forma ordinaria polo procede-

mento de concurso, ordinario ou específico, ou de libre
designación con convocatoria pública, de acordo co que
figure na relación de postos de traballo e con respecto aos
principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade.

2. As convocatorias para prover postos de traballo polo
procedemento de concurso, ordinario ou específico, ou de
libre designación, así como as respectivas resolucións, débeas
facer públicas no diario oficial correspondente o órgano com-
petente para efectuar as adxudicacións dos postos.

Artigo 89. Concurso

1. O concurso é o procedemento normal de provisión de
postos de traballo polo persoal funcionario de carreira e con-
siste na valoración dos méritos e das capacidades e, de ser o
caso, das aptitudes dos candidatos conforme as bases esta-
blecidas na correspondente convocatoria. 

O concurso pode ser ordinario ou específico.

2. Os concursos para a provisión de postos de traballo
poden convocarse para a xeneralidade dos postos de traballo
vacantes, para postos de traballo dun determinado ámbito ou
para postos de traballo concretos, en atención ás necesidades
do servizo. En todo caso, non se incluirán neles os postos de
traballo que teñan adscrito persoal funcionario de carreira
por motivos de saúde ou rehabilitación ou por motivos de
violencia de xénero.

3. Para a valoración dos méritos, das capacidades e, de
ser o caso, das aptitudes dos candidatos crearanse comisións
de valoración, coa composición e o réxime de funciona-
mento que se determinen regulamentariamente, garantín-
dose a participación da representación do persoal. A compo-
sición destes órganos responderá aos principios de profesio-
nalidade e especialización dos seus membros e adecuarase
ao criterio de paridade entre home e muller. O seu funciona-
mento axustarase aos principios de imparcialidade e obxec-
tividade.

4. As convocatorias para prover postos de traballo por
concurso deben incluír, en todo caso, os seguintes datos e
circunstancias:

a) A identificación dos postos que se oferten. 

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIANúmero 451
21 de abril de 2015

110813



b) Os requisitos necesarios para participar na convocato-
ria.

c) O baremo de méritos.

5. No ámbito da Administración xeral da Comunidade
Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumen-
tais do sector público autonómico, os concursos para a
provisión de postos de persoal funcionario de carreira
deberán resolverse no prazo de seis meses, contados desde
a publicación das listas definitivas de persoas admitidas e
excluídas.

Artigo 90. Concurso ordinario

1. O concurso ordinario é o procedemento xeral de pro-
visión dos postos de traballo que non teñan establecida outra
forma de provisión na relación de postos de traballo.

2. O persoal funcionario de carreira que ocupe con carác-
ter definitivo un posto de traballo obtido por concurso debe
permanecer nel un mínimo de dous anos para poder partici-
par nos concursos ordinarios regulados neste artigo.

No suposto do persoal funcionario de novo ingreso, é
requisito necesario para poder participar nestes concursos,
en todo caso, unha antigüidade mínima de dous anos desde
o nomeamento como persoal funcionario de carreira.

3. Nos concursos ordinarios teranse en conta unicamente
os méritos e as capacidades e, de ser o caso, as aptitudes exi-
xidas na correspondente convocatoria, entre os que figurarán
de maneira necesaria os que se determinen regulamentaria-
mente.

Artigo 91. Concurso específico

1. O concurso específico aplicarase como sistema de pro-
visión para aqueles postos de traballo para os que, polas súas
peculiaridades, así se determine na relación de postos de tra-
ballo.

As xefaturas de servizo ou os postos de nivel equivalente
proveranse por este sistema, agás aqueles que, polas súas
especiais características, deban proverse polo sistema de
libre designación, con convocatoria pública.

2. Para participar nos concursos específicos regulados
neste artigo é requisito necesario unha antigüidade mínima
de tres anos como persoal funcionario de carreira. Ademais,
o persoal funcionario de carreira que ocupe con carácter
definitivo un posto de traballo obtido por concurso, sexa
ordinario ou específico, debe permanecer nel un mínimo de
dous anos para poder participar nestes concursos.

3. O concurso específico consiste na valoración dos
méritos e das capacidades, os coñecementos ou as aptitudes
determinados en cada convocatoria, e relacionados co posto
de traballo que se vai prover.

4. A valoración global dos méritos, xerais e específicos,
supoñerá como mínimo o cincuenta e cinco por cento da
puntuación máxima alcanzable. 

5. Para a valoración das capacidades, dos coñecementos
ou das aptitudes, a convocatoria pode incluír a realización de
probas de carácter práctico, memorias, entrevistas ou tests
profesionais, a valoración de informes de avaliación ou
outros sistemas similares. As características técnicas destes
medios de valoración deberán gardar relación directa co per-
fil do posto de traballo que se vai prover e garantir o res-
pecto do principio de obxectividade naquela.

6. As convocatorias dos concursos específicos poderán
establecer unha puntuación mínima para a adxudicación dos
postos que, no caso de non ser acadada por ningunha das
persoas candidatas, determinará a declaración do concurso
como deserto.

7. Os postos de traballo obtidos polo procedemento de
concurso específico serán obxecto dunha valoración cada
cinco anos, nos termos que se establezan regulamentaria-
mente, para os efectos da determinación da continuidade ou
remoción da persoa titular do posto nos termos previstos
polo artigo 94, sen prexuízo do sistema xeral de avaliación
do desempeño aplicable a todos os empregados públicos.

Artigo 92. Libre designación con convocatoria pública

1. A libre designación con convocatoria pública consiste
na apreciación discrecional polo órgano competente da ido-
neidade dos candidatos en relación cos requisitos exixidos
para o desempeño do posto. 
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2. Soamente se poden prover polo procedemento de libre
designación con convocatoria pública entre persoal funcio-
nario de carreira as vicesecretarías xerais, as subdireccións
xerais ou equivalentes, as secretarías de altos cargos e,
excepcionalmente, aqueloutros postos de traballo de espe-
cial responsabilidade ou cualificación profesional que se
determinen nas relacións de postos de traballo.

Os postos clasificados como de libre designación estarán
sometidos a dispoñibilidade horaria nos termos que se esta-
blezan regulamentariamente.

3. As convocatorias para a provisión de postos por libre
designación incluirán os seguintes datos: 

a) A identificación do posto.

b) Os requisitos necesarios para participar na convocato-
ria.

4. O órgano competente para a adxudicación dos postos
pode solicitar a intervención de especialistas que permitan
apreciar a idoneidade dos candidatos.

5. Nos supostos de provisión polo procedemento de libre
designación de postos de traballo abertos a persoal funcio-
nario docente nas relacións de postos de traballo, calquera
que sexa o corpo a que pertenza, ou ao corpo de inspectores
ao servizo da Administración educativa, este persoal terá
dereito á reserva do posto de traballo docente ou da función
inspectora de procedencia, sempre que o ocupase con carác-
ter definitivo.

Artigo 93. Toma de posesión dos postos de traballo provis-
tos por concurso ou por libre designación

1. A toma de posesión dos postos de traballo provistos
por concurso ou por libre designación deberase producir no
prazo que regulamentariamente se determine.

2. O persoal funcionario de carreira que non tome pose-
sión do posto de traballo adxudicado no prazo establecido
decaerá nos dereitos que lle poidan corresponder e, de ser o
caso, será declarado na situación de excedencia voluntaria
por interese particular, nos termos que regulamentariamente
se determinen.

Artigo 94. Remoción dos postos de traballo provistos por
concurso

1. O persoal funcionario de carreira que accedeu ao seu
posto de traballo polo procedemento de concurso, sexa ordi-
nario ou específico, só pode ser removido deste polas
seguintes causas:

a) Causas sobrevidas derivadas dunha alteración no con-
tido do posto de traballo realizada a través da relación de
postos de traballo que modifique os supostos que serviron de
base á convocatoria de provisión.

b) Avaliación negativa do desempeño do posto.

c) Cumprimento inadecuado das funcións atribuídas ao
posto ou rendemento insuficiente que impida realizar con
eficacia as devanditas funcións.

d) Valoración do desempeño do posto provisto por con-
curso específico, de acordo co previsto na alínea sétima do
artigo 91.

2. A remoción efectuarase, en todo caso, mediante reso-
lución motivada e, nos supostos previstos nas letras b) e c)
da alínea anterior, logo de expediente contraditorio, oído o
órgano de representación do persoal.

Na Administración xeral da Comunidade Autónoma de
Galicia e nas entidades públicas instrumentais do sector
público autonómico, a competencia para a remoción corres-
ponde á consellaría competente en materia de función
pública, por proposta do órgano competente en materia de
persoal da consellaría ou entidade en que estea destinada a
persoa afectada, que tramitará o expediente.

3. A persoa removida ten dereito a que se lle asigne un
posto de traballo mediante o procedemento de adscrición
provisional previsto no artigo 97 desta lei.

Artigo 95. Cesamento nos postos de traballo provistos por
libre designación

1. O persoal funcionario de carreira que accedeu ao seu
posto de traballo polo procedemento de libre designación
pode ser removido discrecionalmente.

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIANúmero 451
21 de abril de 2015

110815



2. A persoa removida ten dereito a que se lle asigne un
posto de traballo mediante o procedemento de adscrición
provisional previsto no artigo 97 desta lei.

Sección 3ª. Procedementos extraordinarios de provisión de
postos de traballo polo persoal funcionario de carreira

Artigo 96. Comisión de servizos voluntaria

1. Os postos de traballo reservados ao persoal funciona-
rio de carreira pódense prover excepcionalmente e de
maneira temporal mediante comisión de servizos voluntaria
nos seguintes casos:

a) Cando os postos estean vacantes, mentres non se pro-
ceda á súa provisión definitiva. 

b) Cando os postos estean suxeitos a reserva legal da per-
soa titular destes, incluídos os casos en que o persoal fun-
cionario de carreira sexa autorizado para realizar unha
misión por período non superior a seis meses en programas
de cooperación internacional.

c) Cando os postos estean ocupados por persoal funciona-
rio de carreira que teña a condición de representante do per-
soal e teña recoñecido un crédito de horas para o desempeño
desa función equivalente á xornada de traballo completa.

d) Cando concorran as circunstancias previstas no artigo
100 desta lei.

2. En todo caso, para o desempeño dun posto de traballo
en comisión de servizos voluntaria, o persoal funcionario
debe pertencer ao corpo ou escala e reunir os demais requi-
sitos que estableza a correspondente relación de postos de
traballo.

3. Regulamentariamente determinaranse os requisitos, a
duración e o procedemento para a concesión das comisións
de servizos previstas neste artigo. 

Artigo 97. Adscrición provisional

1. O persoal funcionario de carreira que cese nun posto
de traballo sen obter outro polos procedementos ordinarios
de provisión previstos neste capítulo quedará á disposición

do órgano competente en materia de persoal da Administra-
ción pública en que estea destinado, quen procederá á súa
adscrición provisional a un posto de traballo correspondente
ao seu corpo ou escala na mesma localidade do posto que
ocupase con carácter definitivo e con efectos do día seguinte
á data do cesamento.

Na Administración xeral da Comunidade Autónoma de
Galicia e nas entidades públicas instrumentais do sector
público autonómico, a consellaría competente en materia de
función pública autorizará esta adscrición cando implique
cambio de consellaría, entidade ou localidade, coa confor-
midade, neste último caso, da persoa afectada.

2. Procede tamén a adscrición provisional nos casos de
reingreso ao servizo activo ou de rehabilitación da condición
de persoal funcionario de carreira, mentres non se obteña un
posto de traballo con carácter definitivo polos procedemen-
tos ordinarios de provisión previstos neste capítulo.

3. Garánteselle ao persoal funcionario de carreira afec-
tado polo previsto neste artigo, en todo caso, as retribucións
que lle correspondan polo grao de progresión que acadase na
carreira profesional. Así mesmo, o persoal funcionario que
cese nun posto de traballo provisto por libre designación ou
por supresión do posto que ocupase con carácter definitivo
ou por alteración do contido del na relación de postos de tra-
ballo, ou que sexa removido dun posto provisto por con-
curso, mentres non obteña outro posto con carácter defini-
tivo polos procedementos ordinarios de provisión previstos
neste capítulo e durante un prazo máximo de tres meses, per-
cibirá as retribucións complementarias correspondentes ao
posto que ocupase con carácter definitivo.

4. En todo caso, para o desempeño en adscrición provi-
sional dun posto de traballo o persoal funcionario de carreira
debe pertencer ao corpo ou escala e reunir os demais requi-
sitos que estableza a correspondente relación de postos de
traballo.

5. O persoal funcionario de carreira que se encontre ao
dispor do órgano competente ou adscrito provisionalmente a
un posto de traballo está obrigado a participar nos concursos
de provisión que se convoquen para postos adecuados ao seu
corpo ou escala e a solicitar todos os postos situados en loca-
lidades que se atopen á distancia que se determine regula-
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mentariamente da localidade do último posto que ocupou
con carácter definitivo ou, á súa elección, da localidade do
posto a que estea adscrito provisionalmente. O incumpri-
mento destas obrigas determinará a declaración da situación
de excedencia voluntaria por interese particular.

Exceptúase do establecido nesta alínea o persoal de
novo ingreso que non teña unha antigüidade mínima de
dous anos desde o nomeamento como persoal funcionario
de carreira.

6. Regulamentariamente determinaranse os requisitos e o
procedemento para a realización das adscricións provisio-
nais previstas neste artigo. 

Artigo 98. Adscrición por motivos de saúde ou rehabilitación

1. As administracións públicas incluídas no ámbito de
aplicación desta lei poden adscribir o persoal funcionario de
carreira a postos de traballo en distinta unidade ou locali-
dade, logo de solicitude baseada en motivos de saúde ou
rehabilitación da persoa solicitante, do seu cónxuxe ou pare-
lla de feito ou dun familiar (...) ao seu cargo, cando conco-
rran os seguintes requisitos: 

a) Informe previo favorable do servizo médico oficial
correspondente ao réxime da Seguridade Social aplicable á
persoa interesada.

b) No caso de que a solicitude se basee en motivos de
saúde ou rehabilitación da persoa solicitante, informe pre-
vio favorable do respectivo servizo de prevención de riscos
laborais sobre a procedencia da adaptación do posto de tra-
ballo ou, no seu defecto, do cambio de posto de traballo
ante a situación posta de manifesto.

c) Existencia de postos vacantes con asignación orza-
mentaria. 

d) Que o complemento retributivo do posto de destino
non sexa superior ao do posto de orixe. 

e) Que o solicitante reúna os requisitos para o desem-
peño do posto. 

A denegación da adscrición deberase motivar.

2. A adscrición regulada neste artigo ten carácter provi-
sional, sen prexuízo da aplicación da normativa sobre riscos
laborais cando esta se basee en motivos de saúde ou rehabi-
litación do persoal funcionario. O posto de traballo de orixe
reservarase, sempre que se ocupe con carácter definitivo,
mentres se manteña a causa que motiva a adscrición.

3. Regulamentariamente determinarase o procedemento
para a realización das adscricións previstas neste artigo, así
como para a comprobación periódica, e, en todo caso, anual,
de que persisten as circunstancias que as xustificaron.

Artigo 99. Permuta de postos de traballo

1. Pódense autorizar permutas de postos de traballo entre
persoal funcionario de carreira da mesma Administración
pública ou de entidades públicas instrumentais dependentes
desta, sempre que concorran as seguintes circunstancias:

a) Que os postos de traballo teñan o mesmo comple-
mento retributivo, poidan ser ocupados por persoal fun-
cionario do mesmo subgrupo ou grupo de clasificación
profesional, no suposto de que este non teña subgrupo,
corpo ou escala, e a súa forma de provisión sexa o con-
curso ordinario.

b) Que as persoas que pretendan a permuta teñan pres-
tado un mínimo de cinco anos de servizos efectivos como
persoal funcionario de carreira.

c) Que a ningunha das persoas que pretendan a permuta
lle falte menos de cinco anos para cumprir a idade de xubi-
lación forzosa.

2. As permutas de postos de traballo previstas neste
artigo autorizaranse polo procedemento que se estableza
regulamentariamente, logo do informe dos correspondentes
órganos competentes en materia de persoal.

3. O persoal funcionario de carreira ao cal lle fose auto-
rizada unha permuta de postos de traballo quedará sometido
ao seguinte réxime:

a) Deberá permanecer no posto obtido por permuta un
mínimo de dous anos para poder participar nos concursos de
provisión de postos de traballo.
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b) No prazo de cinco anos a partir da concesión dunha
permuta non se autorizará outra a ningunha das persoas inte-
resadas.

Artigo 100. Traslado voluntario a sectores prioritarios de
actividade pública con necesidades específicas de efectivos

1. As administracións públicas incluídas no ámbito de
aplicación desta lei, no marco da planificación xeral dos
seus recursos humanos, e sen prexuízo do dereito do persoal
funcionario de carreira á mobilidade, poderán trasladar
motivadamente este persoal a órganos, unidades adminis-
trativas ou entidades públicas instrumentais distintas aos do
seu destino cando consideren que existen sectores priorita-
rios da actividade pública con necesidades específicas de
efectivos.

2. O traslado regulado neste artigo, de carácter volunta-
rio, levarase a cabo mediante comisión de servizos, que terá
unha duración de seis meses, prorrogables excepcional-
mente por outros seis no caso de que se manteñan as necesi-
dades de servizo ou funcionais.

3. Ao persoal funcionario trasladado seralle atribuído
ben un posto de traballo, distinto ao de orixe, para o que
reúna os requisitos establecidos na relación de postos de
traballo, ben funcións ou tarefas propias da súa clasifica-
ción profesional que, por motivos de maior volume de tra-
ballo ou conxunturais, non poidan ser atendidas con sufi-
ciencia polo persoal que preste servizos no órgano, unidade
administrativa ou entidade pública instrumental ao cal se
produza o traslado.

4. O persoal funcionario trasladado percibirá as retribu-
cións correspondentes ao posto de traballo que realmente
desempeñe ou as do posto de orixe no caso de que o traslado
sexa por atribución de tarefas.

5. Os postos de traballo vacantes cubertos temporal-
mente mediante as comisións de servizos previstas neste
artigo incluiranse nos correspondentes concursos de provi-
sión de postos de traballo.

Sección 4ª. Mobilidade forzosa

Artigo 101. Comisión de servizos forzosa

1. O persoal funcionario de carreira pode ser adscrito a
un posto de traballo en comisión de servizos forzosa por un
prazo máximo de tres meses cando por necesidades do ser-
vizo sexa urxente a súa provisión e non sexa posible a súa
cobertura por algún dos sistemas de mobilidade voluntaria
previstos neste capítulo.

2. No caso de que o posto de traballo desempeñado en
comisión de servizos forzosa teña asignadas unhas retribu-
cións inferiores ás do posto de orixe, percibirase, mentres se
permaneza en tal situación, un complemento retributivo per-
soal transitorio pola diferenza. Se o posto está situado en dis-
tinta localidade e, como consecuencia, o persoal funcionario
afectado modifica o seu lugar de residencia, terá dereito ás
indemnizacións que se establezan regulamentariamente para
os traslados forzosos.

3. Regulamentariamente determinaranse as condicións,
os criterios e o procedemento para a adscrición en comisión
de servizos forzosa. Na regulación dos criterios de preferen-
cia para esta establecerase necesariamente, e por esta orde, a
prioridade do persoal funcionario que desempeñe o posto de
traballo na mesma localidade sobre o que o desempeñe en
distinta localidade, do persoal sen cargas familiares sobre o
que si as teña, do persoal de menor antigüidade sobre o de
maior antigüidade e do persoal de menor idade sobre o de
maior idade.

Nas adscricións de persoal funcionario en comisión de
servizos forzosa no ámbito da Administración xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas
instrumentais do sector público autonómico será oída a
Comisión de Persoal.

4. Quedan excluídos da adscrición en comisión de servi-
zos forzosa as funcionarias embarazadas, o persoal funciona-
rio que teña a condición de proxenitor de familia numerosa
ou monoparental e mais o persoal funcionario ao cal se lle
aplique calquera dos supostos de redución de xornada pre-
vistos nas alíneas segunda e terceira do artigo 106 ou estea a
gozar do permiso por lactación regulado no artigo 112.

Artigo 102. Traslado por motivos de violencia de xénero

1. As empregadas públicas vítimas de violencia de
xénero que se vexan obrigadas a abandonar o seu posto de
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traballo na localidade onde viñan prestando servizos para
facer efectiva a súa protección ou o seu dereito á asistencia
social integral teñen dereito ao traslado a outro posto de tra-
ballo propio do seu corpo, escala ou categoría profesional,
de análogas características, noutra localidade, sen necesi-
dade de que sexa vacante de necesaria cobertura.

Para a mobilidade interadministrativa por esta causa non
é necesario que a relación de postos de traballo permita a
cobertura do posto por persoal doutras administracións
públicas.

2. Sen prexuízo do establecido na alínea anterior, as
devanditas persoas teñen dereito a que se lles comuniquen as
vacantes de postos situados na mesma localidade ou noutras
que a interesada expresamente solicite. 

3. Regulamentariamente determinaranse a duración e as
demais condicións do traslado previsto neste artigo, incluída
a posibilidade, de ser o caso, da transformación en definitivo
do posto de traballo asignado.

4. O traslado previsto neste artigo ten a consideración de
forzoso.

Artigo 103. Reasignación de efectivos

1. O persoal funcionario de carreira que ocupe un posto
de traballo que sexa obxecto de supresión como consecuen-
cia dun plan de ordenación de recursos humanos pode ser
destinado a outro posto de traballo polo procedemento de
reasignación de efectivos.

2. A adscrición ao posto de traballo adxudicado por rea-
signación ten carácter definitivo e equivale, para todos os
efectos, a unha adxudicación realizada por concurso, sempre
que o posto suprimido se ocupase con carácter definitivo. No
cómputo dos prazos de permanencia no posto que esta lei
establece para poder participar nos procedementos de con-
curso de provisión de postos de traballo incluirase o tempo de
permanencia no posto suprimido, de este se ter obtido por
concurso.

3. Para establecer os criterios de asignación de postos de
traballo polo procedemento de reasignación de efectivos
teranse en conta, pola orde de prelación con que se enuncian,

as seguintes situacións e circunstancias do persoal funciona-
rio afectado:

a) Funcionarias embarazadas e persoal funcionario ao cal
se lle aplique calquera dos supostos de redución de xornada
previstos nas alíneas segunda e terceira do artigo 106 ou estea
a gozar do permiso por lactación regulado no artigo 112.

b) Cargas familiares.

c) Antigüidade.

d) Idade.

4. Se o posto de traballo asignado por reasignación está
situado noutra localidade e, como consecuencia, o persoal
funcionario afectado traslada o seu lugar de residencia, perci-
biranse as seguintes cantidades, sen prexuízo doutras axudas
que o plan de ordenación de recursos humanos poida prever:

a) O aboamento dos gastos de viaxe, incluídos os dos
integrantes da unidade familiar.

b) Unha indemnización de tres axudas de custo da persoa
afectada e de cada membro da súa familia que efectivamente
se traslade.

c) O aboamento dos gastos de transporte de mobles e
equipamento.

d) Unha indemnización de tres mensualidades da totali-
dade das retribucións, agás o complemento de desempeño.

5. O persoal funcionario que, como consecuencia dun
proceso de reasignación de efectivos, sexa asignado a un
posto de traballo con menor complemento retributivo do que
correspondía ao último posto obtido por concurso terá
dereito á percepción dun complemento persoal e transitorio
equivalente á diferenza de retribucións entrambos os dous
postos, agás, de ser o caso, o complemento de desempeño,
ata que obteña outro posto de traballo con carácter definitivo
polos procedementos ordinarios de provisión previstos neste
capítulo.

A percepción do complemento retributivo previsto nesta
alínea comporta a obriga de participar no primeiro concurso
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de provisión de postos adecuados ao seu corpo ou escala que
se convoque desde a reasignación, sen que sexa aplicable o
requisito de antigüidade mínima no posto previsto nesta lei
para a participación nestes concursos, así como a obriga de
solicitar no devandito concurso postos situados en localida-
des que se atopen a unha distancia inferior a trinta quilóme-
tros da localidade do último posto obtido por concurso. O
incumprimento destas obrigas supón a perda do comple-
mento.

A reasignación a un posto de traballo con complemento
retributivo inferior ao que correspondía ao último posto
obtido por concurso ten, en todo caso, carácter voluntario
para a persoa afectada.

6. A reasignación de efectivos no ámbito da Administra-
ción xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das enti-
dades públicas instrumentais do sector público autonómico
producirase en dúas fases, durante as cales se lles poderán
encomendar ás persoas afectadas tarefas adecuadas ao seu
corpo ou escala:

a) Reasignación de efectivos dentro da consellaría ou da
entidade pública instrumental onde estean destinadas as per-
soas afectadas. Corresponde efectuala á consellaría compe-
tente en materia de función pública, logo do informe da conse-
llaría onde estivesen destinadas as persoas afectadas ou á que
estivese adscrita a entidade pública instrumental, no prazo
máximo de seis meses, contados a partir da supresión do posto.
A reasignación ten carácter obrigatorio e efectuarase a un posto
de similares características, funcións e retribucións ás do supri-
mido, sen prexuízo do disposto na alínea cuarta. Durante esta
fase, mentres non se obteña un novo posto de traballo, percibi-
ranse íntegras as retribucións do posto que se desempeñaba.

b) Reasignación de efectivos noutras consellarías ou
entidades públicas instrumentais. Se rematada a primeira
fase as persoas afectadas non obtiveron un posto de traballo
na consellaría onde estaban destinadas, poderán ser adscritas
pola consellaría competente en materia de función pública,
no prazo máximo de tres meses, a postos doutras consella-
rías e das entidades públicas instrumentais adscritas a elas,
nas condicións establecidas na letra anterior. Durante esta
fase percibiranse igualmente na súa integridade as retribu-
cións do posto de traballo que se desempeñaba, mentres non
se obteña un novo posto.

As persoas que logo das dúas fases anteriores non obte-
ñan un posto de traballo quedarán ao dispor da consellaría
competente en materia de función pública, e seralles aplica-
ble o réxime previsto no artigo 97.

Sección 5ª. Mobilidade interadministrativa

Artigo 104. Mobilidade interadministrativa

1. De acordo co principio de reciprocidade e de conformi-
dade co disposto na lexislación básica estatal, así como nos
convenios de conferencia sectorial ou outros instrumentos de
colaboración que poidan ser subscritos, o persoal funcionario
de carreira poderá acceder a postos de traballo doutras admi-
nistracións públicas, consonte os requisitos e as condicións
que se determinen nas relacións de postos de traballo.

2. Os postos de traballo das administracións públicas
incluídas no ámbito de aplicación desta lei que sexan sus-
ceptibles de provisión por persoal funcionario de carreira
procedente doutras administracións cubriranse polos proce-
dementos de provisión previstos na presente lei.

3. Esta lei é aplicable ao persoal funcionario de carreira
procedente doutras administracións públicas que pase a ocu-
par postos de traballo nas administracións incluídas no
ámbito de aplicación da lei.

4. O persoal funcionario de carreira que, mediante
transferencia ou por concurso, pase a ocupar con carácter
definitivo postos de traballo na Administración xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia ou nas entidades públi-
cas instrumentais do sector público autonómico integrarase
plenamente na organización da función pública autonó-
mica, nos corpos ou escalas do persoal funcionario da
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Gali-
cia. En todo caso, garantirase o mantemento do subgrupo
ou grupo que lle corresponda de acordo co corpo ou a
escala de procedencia, así como dos dereitos económicos
inherentes á progresión que acadase na carreira profesio-
nal, sen prexuízo dos dereitos que se lle recoñezan na
Administración pública de orixe. 

Corresponderá aos órganos competentes da Administra-
ción de orixe a imposición, de ser o caso, da sanción de
separación do servizo.
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5. Os casos de mobilidade xeográfica das funcionarias
vítimas de violencia de xénero recibirán unha especial con-
sideración nos acordos que as administracións públicas
incluídas no ámbito de aplicación desta lei subscriban coa
finalidade de facilitar a mobilidade do seu persoal funcio-
nario.

CAPÍTULO IV
Xornada de traballo, permisos, licenzas e vacacións

Sección 1ª. Xornada de traballo do persoal funcionario

Artigo 105. Xornada de traballo do persoal funcionario

Cada unha das administracións públicas incluídas no
ámbito de aplicación desta lei determinará a xornada ordina-
ria e as especiais de traballo do persoal funcionario, así
como os supostos en que aquela pode ser a tempo parcial,
logo de negociación coa representación do persoal. Así
mesmo, establecerá a xornada máxima semanal, ou, de ser o
caso para xornadas especiais, no período de tempo superior
que se determine, e a fórmula para o cómputo anual da xor-
nada de traballo.

Artigo 106. Reducións e adaptacións da xornada de traballo

1. O persoal funcionario ten dereito á redución da xor-
nada de traballo diaria, coa percepción íntegra das súas retri-
bucións, nos casos e coas condicións que se determinan a
seguir:

a) Para atender ao coidado do cónxuxe ou parella de feito,
dun familiar de primeiro grao de consanguinidade ou afini-
dade, ou dun menor en acollemento preadoptivo, permanente
ou simple por razóns de enfermidade moi grave, concederase
unha redución por horas completas de ata a metade da dura-
ción da xornada de traballo diaria por un prazo máximo dun
mes, prorrogable en circunstancias excepcionais e atendendo
á extrema gravidade da enfermidade padecida ata unha dura-
ción máxima total de dous meses.

Se houber máis dunha persoa titular do dereito polo
mesmo feito causante, o prazo durante o que resulta aplica-
ble a redución da xornada prevista nesta letra poderase ratear
entre esas persoas.

b) Para atender ao coidado do fillo menor de idade por
natureza ou adopción, ou nos supostos de acollemento prea-
doptivo, permanente ou simple dun menor, que padeza can-
cro (tumores malignos, melanomas e carcinomas) ou cal-
quera outra enfermidade grave que implique un ingreso hos-
pitalario de longa duración ou hospitalización a domicilio
das mesmas características, e requira a necesidade do seu
coidado directo, continuo e permanente acreditado polo
informe do Servizo Público de Saúde ou órgano administra-
tivo sanitario da Comunidade Autónoma ou, de ser o caso,
da entidade sanitaria concertada correspondente, concede-
rase unha redución por horas completas de polo menos a
metade da duración da xornada de traballo diaria, como
máximo ata que o menor faga os dezaoito anos, sempre que
ambos os dous proxenitores, adoptantes ou acolledores de
carácter preadoptivo, permanente ou simple traballen.

Regulamentariamente estableceranse as condicións e os
supostos en que a redución de xornada prevista nesta letra
poderá acumularse en xornadas completas, logo de negociación
coas organizacións sindicais máis representativas nas adminis-
tracións públicas incluídas no ámbito de aplicación desta lei.

Cando concorran en ambos os dous proxenitores, adop-
tantes ou acolledores de carácter preadoptivo, permanente
ou simple, polo mesmo suxeito e feito causante, as circuns-
tancias necesarias para ter dereito á redución de xornada
prevista nesta letra ou, de ser o caso, poidan ter a condición
de beneficiarios da prestación establecida para este fin no
réxime da Seguridade Social que lles sexa aplicable, é
requisito para a percepción das retribucións íntegras
durante o tempo que dure a redución da xornada de traballo
que o outro proxenitor, adoptante ou acolledor de carácter
preadoptivo, permanente ou simple non cobre as súas retri-
bucións íntegras en virtude do previsto nesta letra ou como
beneficiario da prestación establecida para este fin no
réxime da Seguridade Social que lle sexa aplicable. En caso
contrario, só se terá dereito á redución de xornada, coa con-
seguinte redución de retribucións. Así mesmo, no suposto
de que ambos os dous proxenitores presten servizos no
mesmo órgano ou entidade, este poderá limitar o exercicio
simultáneo da redución de xornada prevista nesta letra por
razóns fundadas no correcto funcionamento do servizo.

2. O persoal funcionario ten dereito á redución da xor-
nada de traballo diaria, con diminución proporcional das
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súas retribucións, nos casos e coas condicións que se deter-
minan a seguir:

a) Por razóns de garda legal, cando se exerza o coidado
directo dalgún menor de doce anos, dunha persoa maior que
requira especial dedicación ou dunha persoa con discapaci-
dade que non desempeñe actividade retribuída, concederase
unha redución por horas completas da xornada de traballo
diaria, co límite que se determine regulamentariamente.

b) Por coidado directo do cónxuxe ou parella de feito ou
dun familiar ata o segundo grao de consanguinidade ou afi-
nidade que, por razóns de idade, accidente ou enfermidade,
non se poida valer por si mesmo e que non desempeñe acti-
vidade retribuída, concederase unha redución por horas
completas da xornada de traballo diaria, co límite que se
determine regulamentariamente.

c) Para atender ao coidado de fillos prematuros ou que
por calquera outra causa deban permanecer hospitalizados a
continuación do parto, nos termos previstos pola alínea
segunda do artigo 113.

3. As funcionarias vítimas de violencia de xénero teñen
dereito á redución da xornada de traballo diaria por horas
completas e con diminución proporcional das súas retribu-
cións na medida en que sexa necesario para facer efectiva
a súa protección ou o seu dereito de asistencia social inte-
gral, 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.

4. O persoal funcionario con fillos ou persoas acollidas
menores de doce anos ao seu cargo ou con familiares convi-
ventes 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 encon-
tre en proceso de nulidade, separación ou divorcio, desde a
interposición da demanda xudicial ou desde a solicitude de
medidas provisionais previas ata transcorridos tres meses
desde a devandita demanda ou solicitude.

5. Ademais de nos supostos regulados neste artigo, o per-
soal funcionario terá dereito á redución da súa xornada de
traballo ou a outras adaptacións desta nos supostos e cos
requisitos que regulamentariamente se establezan.

Artigo 107. Teletraballo

Cando a natureza do posto que se desempeñe o permita,
e sempre que se garanta a correcta prestación dos servizos,
os empregados públicos poderán realizar todas as funcións
do seu posto ou algunhas delas fóra das dependencias da
Administración pública en que estean destinados, mediante
o emprego das novas tecnoloxías, nos supostos e cos requi-
sitos que se determinen regulamentariamente.

Sección 2ª. Permisos retribuídos do persoal funcionario

Artigo 108. Permisos por falecemento, accidente ou enfer-
midade graves, hospitalización ou intervención cirúrxica
dun familiar

1. Nos casos de falecemento, accidente ou enfermidade
graves, hospitalización ou intervención cirúrxica sen hospi-
talización que precise repouso domiciliario do cónxuxe ou
parella de feito ou dun familiar dentro do primeiro grao de
consanguinidade ou afinidade, o persoal funcionario ten
dereito a un permiso de tres días hábiles se o suceso se pro-
duce na mesma localidade e de cinco días hábiles se se pro-
duce en distinta localidade.

2. Nos casos de falecemento, accidente, enfermidade
grave, hospitalización ou intervención cirúrxica sen hospita-
lización que precise repouso domiciliario dun familiar den-
tro do segundo grao de consanguinidade ou afinidade, o per-
soal funcionario ten dereito a un permiso de dous días hábi-
les se o suceso se produce na mesma localidade e de catro
días hábiles se se produce en distinta localidade.

3. Para os efectos do previsto neste artigo, non se conside-
ran como días hábiles os sábados, sen prexuízo das adapta-
cións que se establezan para as xornadas especiais de traballo.

4. Nos casos de falecemento, os días en que se faga uso
dos permisos regulados neste artigo deberán ser consecuti-
vos e inmediatamente posteriores ao feito que xera o dereito
a el. Nos demais casos poderá facerse uso dos días de forma
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descontinua mentres persista o feito causante e ata o máximo
de días establecido.

Artigo 109. Permisos por traslado de domicilio

1. O persoal funcionario ten dereito a un permiso por
traslado de domicilio dun día natural de duración se o tras-
lado ten lugar dentro da mesma localidade e de dous días
naturais se implica cambio de residencia a outra localidade.

2. Se a unidade familiar está integrada por dúas ou máis
persoas, a duración do permiso previsto neste artigo é de
dous días naturais se ten lugar dentro da mesma localidade e
de catro días naturais se implica cambio de residencia a
outra localidade.

Artigo 110. Permisos para a realización de funcións sindi-
cais, de formación sindical ou de representación do persoal

O persoal funcionario ten dereito aos permisos necesarios
para a realización de funcións sindicais, de formación sindical
ou de representación do persoal nos termos que se determinen.

Artigo 111. Permiso para concorrer a exames finais, probas
definitivas de aptitude e probas selectivas no ámbito do
emprego público

O persoal funcionario ten dereito a un permiso para con-
correr a exames finais ou outras probas definitivas de apti-
tude, así como para concorrer a probas selectivas no ámbito
do emprego público. A duración deste permiso abranguerá
os días da súa realización.

Artigo 112. Permiso por lactación

1. Por lactación dun fillo menor de doce meses, o persoal
funcionario ten dereito a ausentarse do posto de traballo
durante unha hora diaria, a cal se pode dividir en dúas frac-
cións de media hora, ou ben a unha redución da xornada de
traballo diaria nunha hora, que, a elección da persoa titular
do dereito, pode aplicarse ao inicio ou ao final da xornada de
traballo, ou dividirse en dúas fraccións de media hora e apli-
carse ao inicio e ao final da xornada.

O tempo correspondente a este permiso pode acumularse
total ou parcialmente en xornadas completas e facerse uso

del en calquera momento despois do remate do período de
duración do permiso por parto, adopción ou acollemento.

2. Cando os dous proxenitores traballen, o dereito ao per-
miso por lactación pode ser exercido indistintamente por
calquera deles ou ratearse a súa duración.

3. Nos supostos de adopción ou acollemento, o dereito ao
permiso por lactación pode exercerse durante o ano seguinte
á efectividade da resolución xudicial ou administrativa de
adopción ou acollemento, sempre que no momento desa
efectividade o menor non teña feitos os doce meses.

4. Nos supostos de parto, adopción ou acollemento múl-
tiple a duración do permiso por lactación incrementarase en
proporción ao número de fillos.

Artigo 113. Permiso por nacemento de fillos prematuros ou
que por calquera outra causa deban permanecer hospitali-
zados a continuación do parto

1. Nos casos de nacemento de fillos prematuros ou que
por calquera outra causa deban permanecer hospitalizados a
continuación do parto, o persoal funcionario ten dereito a
ausentarse do posto de traballo durante un máximo de dúas
horas diarias mentres dure o período de hospitalización, coa
percepción íntegra das súas retribucións.

2. Así mesmo, nestes mesmos casos o persoal funciona-
rio ten dereito a unha redución por horas completas da súa
xornada de traballo diaria de ata un máximo de dúas horas,
coa diminución proporcional das súas retribucións.

Artigo 114. Permisos para a realización de exames prena-
tais e técnicas de preparación ao parto

1. As funcionarias embarazadas teñen dereito aos permi-
sos necesarios para a realización de exames prenatais e téc-
nicas de preparación ao parto.

2. O persoal funcionario ten dereito aos permisos necesa-
rios para acompañar o cónxuxe ou a parella de feito á realiza-
ción de exames prenatais e técnicas de preparación ao parto.

Artigo 115. Permisos para a realización de tratamentos de
fecundación asistida
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1. O persoal funcionario ten dereito aos permisos retri-
buídos necesarios para a realización de tratamentos de
fecundación asistida. A duración destes permisos limitarase
ao tempo preciso para a práctica dos ditos tratamentos e a
súa concesión condiciónase á xustificación previa da necesi-
dade da realización daqueles dentro da xornada de traballo.
Se a necesidade de desprazamento para recibir o tratamento
o xustifica, a duración do permiso será de dous días hábiles.

2. O persoal funcionario ten dereito aos permisos nece-
sarios para acompañar o cónxuxe ou a parella de feito á rea-
lización de tratamentos de fecundación asistida, nos termos
establecidos pola alínea anterior.

Artigo 116. Permisos por accidente ou enfermidade moi
graves

1. Nos casos de accidente ou enfermidade moi graves do
cónxuxe ou parella de feito ou dun familiar dentro do pri-
meiro grao de consanguinidade ou afinidade, o persoal fun-
cionario ten dereito a un permiso para atender ao coidado
desas persoas cunha duración máxima de trinta días naturais.

2. Cada accidente ou enfermidade xera o dereito a un
único permiso, que, dentro da duración máxima de trinta
días naturais, se pode empregar de forma separada ou acu-
mulada.

Artigo 117. Permisos para o cumprimento de deberes ines-
cusables de carácter público ou persoal, de deberes relacio-
nados coa conciliación da vida familiar e laboral e mais de
asistencia a consultas e revisións médicas

1. O persoal funcionario ten dereito aos permisos nece-
sarios para o cumprimento de deberes inescusables de carác-
ter público ou persoal e de deberes relacionados coa conci-
liación da vida familiar e laboral. A duración destes permi-
sos limitarase ao tempo indispensable para o cumprimento
dos deberes que os xustifican.

2. Así mesmo, o persoal funcionario ten dereito a ausen-
tarse do seu posto de traballo durante o tempo indispensa-
ble para a asistencia a consultas e revisións médicas, sem-
pre que estas se deban realizar durante a xornada laboral e
se atopen incluídas na carteira de servizos do sistema sani-
tario público.

Artigo 118. Permisos por asuntos particulares

1. O persoal funcionario ten dereito a permisos por asun-
tos particulares, sen necesidade de xustificación, coa dura-
ción prevista na lexislación básica do Estado.

2. A concesión dos permisos regulados neste artigo
queda condicionada ás necesidades do servizo.

Artigo 119. Permiso por matrimonio ou unión de feito

Nos casos de matrimonio ou unión de feito, o persoal
funcionario ten dereito a un permiso retribuído de quince
días naturais ininterrompidos.

Artigo 120. Permisos para a formación militar dos reservis-
tas voluntarios ou dos aspirantes a tal condición

O persoal funcionario que teña a condición de reservista
voluntario ou aspire a adquirir tal condición ten dereito aos
permisos necesarios para a realización dos períodos de for-
mación militar, básica e específica, e de formación conti-
nuada previstos na lexislación da carreira militar.

Sección 3ª. Permisos do persoal funcionario por motivos
de conciliación da vida persoal, familiar e laboral

Artigo 121. Permiso por parto

1. Nos casos de parto, a nai funcionaria ten dereito a un
permiso retribuído de dezaoito semanas ininterrompidas, que
se distribuirán a elección da persoa titular do dereito, sempre
que seis semanas sexan inmediatamente posteriores ao parto.

2. A duración do permiso previsto neste artigo amplia-
rase nos casos e polos períodos que a seguir se determinan:

a) Discapacidade do fillo, dúas semanas máis.

b) Partos múltiples, dúas semanas máis por cada fillo a
partir do segundo.

c) Partos prematuros e aqueles nos cales, por calquera
outra causa, o neonato deba permanecer hospitalizado a con-
tinuación do parto, tantos días como o neonato se encontre
hospitalizado, ata un máximo de trece semanas adicionais.
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3. Cando os dous proxenitores traballen, a nai poderá
optar por que o outro proxenitor faga uso dunha parte deter-
minada e ininterrompida do período do permiso posterior ao
parto, de forma simultánea ou sucesiva ao da nai, sen que
nos casos de aproveitamento simultáneo a suma dos perío-
dos de duración do permiso poida exceder os límites esta-
blecidos neste artigo. O outro proxenitor poderá seguir
facendo uso do permiso por parto aínda que no momento
previsto para a reincorporación da nai ao traballo esta se
encontre en situación de incapacidade temporal.

4. Nos casos de falecemento da nai, o exercicio do
dereito ao permiso previsto neste artigo corresponderá ao
outro proxenitor, descontándose, de ser o caso, o período de
duración do permiso consumido pola nai falecida.

5. 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.

6. Durante a duración do permiso previsto neste artigo o
persoal funcionario pode participar nos cursos de formación
que convoque a Administración pública.

Artigo 122. Permiso por adopción ou acollemento

1. Nos casos de adopción ou acollemento, tanto prea-
doptivo como permanente ou simple, o persoal funcionario
ten dereito a un permiso retribuído de dezaoito semanas
ininterrompidas, do que se fará uso, por elección da persoa
titular do dereito, en calquera momento posterior á efectivi-
dade da resolución xudicial pola que se constitúa a adop-
ción ou da efectividade da decisión administrativa ou xudi-
cial de acollemento, sen que en ningún caso un mesmo
menor poida dar dereito a varios períodos de aproveita-
mento deste permiso.

2. A duración do permiso previsto neste artigo amplia-
rase nos casos e polos períodos que a seguir se determinan:

a) Discapacidade do menor adoptado ou acollido, dúas
semanas máis.

b) Adopción ou acollemento múltiple, dúas semanas
máis por cada menor adoptado ou acollido a partir do
segundo.

3. Cando os dous proxenitores traballen, o período de
duración do permiso distribuirase a elección deles, que
poderán facer uso do permiso de forma simultánea ou suce-
siva, sempre en períodos ininterrompidos e sen que nos
casos de aproveitamento simultáneo a suma dos períodos de
duración do permiso poida exceder os límites establecidos
neste artigo.

4. 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.

5. Durante a duración do permiso previsto neste artigo o
persoal funcionario pode participar nos cursos de formación
que convoque a Administración pública.

6. Os supostos de adopción ou acollemento, tanto prea-
doptivo como permanente ou simple, recollidos neste artigo
son os que así se establezan na normativa aplicable na
Comunidade Autónoma de Galicia, debendo ter o acolle-
mento simple unha duración non inferior a un ano.

Artigo 123. Especialidades nos casos de adopción ou aco-
llemento internacional

1. Nos casos de adopción ou acollemento internacionais,
o persoal funcionario ten dereito, se for necesario o despra-
zamento previo ao país de orixe do menor, a un permiso de
ata tres meses de duración, fraccionables a elección da per-
soa titular do dereito, e durante os cales se percibirán exclu-
sivamente as retribucións básicas.

2. Con independencia do previsto na alínea anterior, nos
casos recollidos por este artigo o permiso por adopción ou
acollemento pode iniciarse ata catro semanas antes da efec-
tividade da resolución xudicial pola que se constitúa a adop-
ción ou da efectividade da decisión administrativa ou xudi-
cial de acollemento.

Artigo 124. Permiso do outro proxenitor por nacemento,
acollemento ou adopción dun fillo

1. Nos casos de nacemento, acollemento ou adopción
dun fillo, o persoal funcionario que non estea a gozar do per-
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miso por parto ou por adopción ou acollemento previsto
nesta lei ten dereito a un permiso retribuído de vinte e nove
días naturais de duración, do cal se fará uso a partir da data
do nacemento, da efectividade da decisión administrativa ou
xudicial de acollemento ou da efectividade da resolución
xudicial pola que se constitúa a adopción. Nos casos de
parto, adopción ou acollemento múltiple, a duración deste
permiso incrementarase nunha semana máis.

2. O permiso previsto neste artigo é independente do uso
compartido do permiso por parto ou por adopción ou acolle-
mento.

3. O persoal funcionario que estea a gozar do permiso por
parto ou por adopción ou acollemento pode facer uso do per-
miso previsto neste artigo inmediatamente a continuación do
remate do período de duración daquel nos seguintes supostos:

a) Cando a persoa titular do dereito falecese antes da uti-
lización íntegra do permiso.

b) Se a filiación do outro proxenitor non está determi-
nada.

c) Cando en resolución xudicial ditada en proceso de
nulidade, separación ou divorcio, iniciado antes da utiliza-
ción do permiso, se lle recoñecese á persoa que estea a gozar
del a garda do fillo ou da filla.

Artigo 125. Garantía de dereitos

Nos permisos regulados nesta sección o persoal funciona-
rio ten recoñecidas, con carácter xeral, as seguintes garantías:

a) O período de duración destes permisos computarase
como de servizo efectivo para todos os efectos.

b) A plenitude dos seus dereitos económicos e os do
outro proxenitor funcionario durante todo o período de dura-
ción do permiso e, de ser o caso, durante os períodos poste-
riores ao remate daquel, se, de acordo coa normativa aplica-
ble, o dereito a percibir algún concepto retributivo se deter-
mina en función do período de aproveitamento do permiso.

c) O dereito a se reintegrar ao seu posto de traballo en
termos e condicións que non lle resulten menos favorables

que o aproveitamento do permiso, así como a se beneficiar
de calquera mellora nas condicións de traballo que lle pui-
dese corresponder durante a súa ausencia.

Sección 4ª. Licenzas do persoal funcionario

Artigo 126. Licenza por risco no embarazo ou durante o
período de lactación natural

1. Nos casos de risco no embarazo previstos na lexisla-
ción de prevención de riscos laborais en que non sexa posi-
ble a adaptación das condicións de traballo, ou esta non eli-
mine o risco, nin sexa posible o cambio de posto ou de fun-
cións da funcionaria embarazada, esta ten dereito a unha
licenza durante o período de tempo necesario para a protec-
ción da súa saúde e a do feto, mentres persista a imposibili-
dade de reincorporarse ao seu posto de traballo ou a outro
posto compatible co seu estado.

2. Así mesmo, nos casos de risco durante o período de
lactación natural do fillo menor de doce meses previstos na
lexislación de prevención de riscos laborais, as funcionarias
teñen dereito a unha licenza nos mesmos termos regulados
na alínea anterior.

3. Garantirase a plenitude de dereitos económicos das
funcionarias durante o período de gozo das licenzas regula-
das neste artigo nos termos previstos pola alínea cuarta do
artigo 145 desta lei.

Artigo 127. Licenzas por asuntos propios

1. Pódense conceder licenzas por asuntos propios sen
retribución, cunha duración que, acumulada, non excederá
tres meses cada dous anos de prestación de servizos efectivos.

2. A concesión das licenzas previstas neste artigo está
subordinada, en todo caso, ás necesidades do servizo.

Artigo 128. Licenzas por enfermidade

1. As enfermidades que impidan o normal desempeño
das funcións públicas darán lugar, sempre que non proceda
a xubilación por declaración de incapacidade permanente, a
licenzas que se concederán consonte o establecido no réxime
da Seguridade Social que resulte aplicable.
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2. Os dereitos económicos do persoal funcionario
durante o período de gozo das licenzas reguladas neste
artigo e as súas prórrogas son os previstos pola alínea ter-
ceira do artigo 145 desta lei.

Artigo 129. Licenzas para a realización de estudos sobre
materias directamente relacionadas coa Administración
pública

1. Pódense conceder licenzas ao persoal funcionario para
a realización de estudos sobre materias directamente rela-
cionadas coa Administración pública polo período máximo
que regulamentariamente se determine, durante as cales se
percibirán exclusivamente as retribucións básicas.

2. As licenzas previstas neste artigo pódense conceder
igualmente ao persoal funcionario en prácticas que xa estivese
prestando servizos remunerados na Administración como per-
soal funcionario de carreira, durante o tempo que se prolon-
gue o curso selectivo ou o período de prácticas. Se os servizos
como persoal funcionario de carreira se prestasen na mesma
Administración en que se adquiriu a condición de persoal fun-
cionario en prácticas, poderá optarse entre percibir as retribu-
cións básicas que correspondan como persoal funcionario de
carreira ou as retribucións previstas para o persoal funciona-
rio en prácticas. Se os servizos como persoal funcionario de
carreira se prestasen nunha Administración distinta daquela en
que se adquiriu a condición de persoal funcionario en prácti-
cas, percibiranse necesariamente as retribucións fixadas nesta
última para o persoal funcionario en prácticas.

3. A concesión das licenzas reguladas neste artigo está
subordinada, en todo caso, ás necesidades do servizo e
require informe favorable do órgano competente en materia
de xestión do persoal.

Artigo 130. Licenzas para a participación en proxectos ou
programas de cooperación para o desenvolvemento e de
acción humanitaria

1. Pódense conceder licenzas ao persoal funcionario para
a participación en proxectos ou programas de cooperación
para o desenvolvemento e de acción humanitaria por un perí-
odo non superior a seis meses, nos casos en que non proceda
o outorgamento da comisión de servizos prevista na alínea
cuarta do artigo 26 da Lei 3/2003, do 19 de xuño, de coope-

ración para o desenvolvemento, ou na norma que o substitúa.
Estas licenzas poderán ter carácter retribuído, nos supostos e
cos requisitos que regulamentariamente se determinen.

2. A concesión das licenzas reguladas neste artigo está
subordinada, en todo caso, ás necesidades do servizo. 

Artigo 130 bis. Licenza para supostos de hospitalización
prolongada

O persoal funcionario ao servizo das administracións
públicas terá dereito a unha licenza de ata un mes de dura-
ción, de carácter non retribuída, no caso de hospitalización
prolongada por enfermidade grave ou enfermidade que
implique repouso domiciliario do ou da cónxuxe ou de
parentes que convivan co traballador ou a traballadora.

Sección 5ª. Vacacións do persoal funcionario

Artigo 131. Vacacións do persoal funcionario

1. O persoal funcionario ten dereito, por ano completo de
servizos, a vacacións retribuídas de, como mínimo, vinte e
dous días hábiles anuais, ou dos días que correspondan pro-
porcionalmente ao tempo de servizos efectivos.

2. Para os efectos do previsto neste artigo, non se consi-
deran como días hábiles os sábados, sen prexuízo das adap-
tacións que se establezan para as xornadas especiais de tra-
ballo.

3. Recoñécese o dereito á elección do período de vaca-
cións das mulleres xestantes e á preferencia de elección das
persoas con fillos menores de doce anos ou maiores depen-
dentes ao seu coidado, tendo prioridade as que reúnan a con-
dición de proxenitor de familia numerosa.

4. Recoñécese o dereito á fixación dun período alterna-
tivo de vacacións nos casos de coincidencia do período ordi-
nario de vacacións cos permisos por lactación, parto, adop-
ción ou acollemento, ou doutro proxenitor por parto, adop-
ción ou acollemento dun fillo. 

5. Os permisos mencionados na alínea anterior, así como
os períodos de incapacidade temporal, poden acumularse ás
vacacións. Nestes casos, o dereito ás vacacións poderá exer-
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cerse mesmo despois do remate do ano natural a que estas
correspondan.

Sección 6ª. Xornada de traballo, permisos, licenzas e vaca-
cións do persoal laboral

Artigo 132. Xornada de traballo, permisos, licenzas e vaca-
cións do persoal laboral

Para o réxime da xornada de traballo, permisos, licenzas
e vacacións do persoal laboral observarase o establecido
neste capítulo e na lexislación laboral correspondente.

CAPÍTULO V
Dereitos económicos e protección social

Sección 1ª. Retribucións

Artigo 133. Determinación das contías das retribucións

1. As contías das retribucións básicas e das retribucións
complementarias do persoal funcionario, así como a masa
salarial do persoal laboral, débense reflectir para cada exer-
cicio orzamentario na Lei de orzamentos da Comunidade
Autónoma de Galicia.

2. Non se poderán acordar incrementos retributivos que,
globalmente, supoñan un incremento da masa salarial supe-
rior aos límites fixados anualmente na Lei de orzamentos
xerais do Estado para o persoal ou que vulneren o disposto
pola lexislación que desenvolve o principio constitucional
de estabilidade orzamentaria.

Artigo 134. Retribucións do persoal funcionario de carreira

1. As retribucións do persoal funcionario de carreira cla-
sifícanse en básicas e complementarias.

2. O persoal funcionario non poderá percibir participa-
ción en tributos ou en calquera outro ingreso das adminis-
tracións públicas como contraprestación por calquera ser-
vizo ou premio por sancións impostas, mesmo cando os
devanditos ingresos estivesen normativamente atribuídos ás
respectivas unidades administrativas.

Artigo 135. Retribucións básicas

1. As retribucións básicas asígnanse ao persoal funciona-
rio segundo a adscrición do seu corpo ou escala a un deter-
minado subgrupo ou grupo de clasificación profesional, no
suposto de que este non teña subgrupo, e a antigüidade nel.
Dentro delas están comprendidos os compoñentes de soldo e
trienios das pagas extraordinarias.

2. As retribucións básicas están integradas única e exclu-
sivamente:

a) Polo soldo asignado a cada subgrupo ou grupo de cla-
sificación profesional, no suposto de que este non teña sub-
grupo.

b) Polos trienios, que consisten nunha cantidade, a cal
será igual para cada subgrupo ou grupo de clasificación pro-
fesional, no suposto de que este non teña subgrupo, por cada
tres anos de servizo no corpo ou escala.

Nos casos en que o persoal funcionario preste servizos
sucesivamente en diferentes corpos ou escalas de distinto
subgrupo ou grupo de clasificación, terá dereito a seguir
percibindo os trienios derivados da pertenza aos subgrupos
ou grupos anteriores, coa contía que corresponda ao sub-
grupo ou grupo a que pertenza no momento do seu perfec-
cionamento. Así mesmo, cando o persoal funcionario cam-
bie de adscrición de subgrupo ou grupo antes de completar
un trienio, a fracción de tempo transcorrido considerarase
como tempo de servizos prestados no novo subgrupo ou
grupo.

O persoal funcionario interino que acceda á condición de
persoal funcionario en prácticas ou de carreira ten dereito a
seguir percibindo os trienios que teña recoñecidos como per-
soal funcionario interino na mesma ou noutra Administra-
ción pública.

3. As contías das retribucións básicas serán iguais para
cada subgrupo ou grupo de clasificación profesional, no
suposto de que este non teña subgrupo.

Artigo 136. Retribucións complementarias

1. As retribucións complementarias asígnanse ao persoal
funcionario segundo as características dos postos de traba-
llo, a progresión na carreira profesional e, de ser o caso, o
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desempeño, o rendemento ou os resultados acadados e os
servizos extraordinarios prestados.

2. As retribucións complementarias están integradas:

a) Polo complemento de carreira, que retribúe a progre-
sión acadada polo persoal funcionario dentro do sistema de
carreira profesional establecido por esta lei.

A contía do complemento de carreira será igual para os graos
equivalentes de progresión na carreira profesional nos corpos e
escalas pertencentes ao mesmo subgrupo ou grupo de clasifica-
ción profesional, no suposto de que este non teña subgrupo.

b) Polo complemento de posto de traballo, que se divide
nos dous compoñentes seguintes:

— Competencial, destinado a retribuír a especial dificul-
tade técnica e responsabilidade que concorren no posto.

— De dedicación, destinado a retribuír a dedicación e
incompatibilidade exixible para o desempeño do posto ou as
especiais condicións en que se desenvolve.

A contía do complemento de posto será igual para os
postos de traballo con condicións de traballo e exixencias de
dedicación e incompatibilidade semellantes.

c) Polo complemento de desempeño, que retribúe o grao
de interese, iniciativa e esforzo con que o persoal funciona-
rio desempeña o seu traballo e o rendemento ou os resulta-
dos obtidos, valorados de forma obxectiva a través do pro-
cedemento de avaliación de desempeño previsto por esta lei.

A contía global do complemento de desempeño non
poderá exceder a porcentaxe que se determine na Lei de
orzamentos sobre os custos totais de persoal de cada pro-
grama e de cada órgano. Regulamentariamente establece-
ranse os criterios aos cales se debe suxeitar a persoa respon-
sable da xestión de cada programa de gasto para determinar
a súa contía individual.

A asignación deste complemento realizarase conforme
criterios obxectivos establecidos regulamentariamente, coa
necesaria información e participación dos órganos de repre-
sentación do persoal.

d) Polas gratificacións por servizos extraordinarios, rea-
lizados fóra da xornada normal, que en ningún caso poden
ser fixas na súa contía nin periódicas na súa percepción.

Tamén terán a consideración de gratificacións extraordi-
narias as compensacións económicas non incluídas no com-
plemento de posto de traballo que se devindiquen pola presta-
ción de servizos en réximes de xornada distinta á ordinaria,
por cambios de quenda, pola realización de gardas localizadas
ou de traballos nocturnos ou en sábados, domingos e festivos,
ou pola participación en campañas de incendios forestais.

Artigo 137. Pagas extraordinarias

O persoal funcionario ten dereito a percibir dúas pagas
extraordinarias ao ano, nos meses de xuño e decembro, cada
unha por importe dunha mensualidade das retribucións bási-
cas e dos complementos de carreira e de posto de traballo.

Artigo 138. Indemnizacións por razóns de servizo

O persoal funcionario ten dereito a percibir as indemni-
zacións por razóns de servizo que correspondan, nos termos
e coas condicións que se determinen regulamentariamente.

Artigo 139. Retribucións do persoal funcionario interino

1. O persoal funcionario interino percibirá as retribu-
cións básicas e as pagas extraordinarias correspondentes ao
subgrupo ou grupo de adscrición, no suposto de que este non
teña subgrupo.

2. Así mesmo, percibirá as mesmas retribucións comple-
mentarias que o persoal funcionario de carreira.

3. O persoal interino nomeado para a execución de pro-
gramas de carácter temporal ou por exceso ou acumulación
de tarefas percibirá o complemento de posto de traballo asi-
milado ás funcións que deba realizar, nos termos que regu-
lamentariamente se determinen.

Artigo 140. Retribucións do persoal funcionario en prácticas

1. As retribucións do persoal funcionario en prácticas
corresponderán coas do soldo do subgrupo ou grupo de cla-
sificación profesional, no suposto de que este non teña sub-
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grupo, no cal se aspire a ingresar e, de ser o caso, incluirán
os trienios que se teñan recoñecidos con anterioridade ao ini-
cio do curso selectivo ou do período de prácticas.

Se o curso selectivo ou o período de prácticas se realizar
desempeñando un posto de traballo, percibiranse ademais as
retribucións complementarias correspondentes a este.

2. O persoal funcionario en prácticas que teña a condi-
ción de persoal funcionario ou laboral de calquera das admi-
nistracións públicas incluídas no ámbito de aplicación desta
lei poderá optar por manter as retribucións que lle corres-
pondan en virtude desa condición ou percibir as previstas na
alínea anterior.

3. O pagamento das retribucións do persoal funcionario
en prácticas corresponderá á Administración pública que
convocou o correspondente proceso selectivo. Malia o ante-
rior, se o curso selectivo ou o período de prácticas se realiza
desempeñando un posto de traballo, o pagamento corres-
ponderá á Administración pública en que se encontre o
posto.

4. Mediante convenio que garanta a debida reciproci-
dade, as administracións públicas incluídas no ámbito de
aplicación desta lei poderán pagar as retribucións previstas
na alínea segunda deste artigo ao persoal funcionario ou
laboral doutras administracións públicas que adquira a con-
dición de persoal funcionario en prácticas.

Artigo 141. Retribucións do persoal laboral

As retribucións do persoal laboral determinaranse de
acordo coa lexislación laboral, co convenio colectivo que
sexa aplicable e co contrato de traballo, dentro dos límites
derivados do previsto pola alínea primeira do artigo 133
desta lei.

Artigo 142. Retribucións do persoal directivo

1. A parte fixa das retribucións do persoal directivo pre-
vista na alínea terceira do artigo 35 estará integrada:

a) Polas retribucións básicas, integradas polo soldo e, de
ser o caso, os trienios, así como polos compoñentes destes
nas pagas extraordinarias.

O soldo e os trienios do persoal directivo que teña a con-
dición de persoal funcionario de carreira ou persoal laboral
fixo corresponderán cos do subgrupo ou grupo de clasifica-
ción profesional, no suposto de que este non teña grupo, a
que pertenza, ou aos conceptos retributivos equivalentes do
persoal laboral. Nos demais casos percibirase como retribu-
cións básicas exclusivamente o soldo do subgrupo ou grupo
de clasificación profesional do persoal funcionario de
carreira que corresponda á titulación académica que se
posúa.

b) Polas retribucións complementarias, que incluirán,
nos termos que regulamentariamente se determinen, un
complemento de carreira e outro de posto directivo. 

2. O persoal directivo percibirá pagas extraordinarias e
indemnizacións por razón de servizo nos termos estableci-
dos polos artigos 137 e 138 desta lei.

Artigo 143. Retribucións diferidas

1. As administracións públicas incluídas no ámbito de
aplicación desta lei poden destinar cantidades ata a porcen-
taxe da masa salarial que, de ser o caso, se fixe nas corres-
pondentes leis de orzamentos xerais do Estado para financiar
achegas a plans de pensións de emprego ou contratos de
seguro colectivos que inclúan a cobertura da continxencia de
xubilación para o seu persoal, consonte o establecido na nor-
mativa reguladora dos plans de pensións.

2. As cantidades destinadas a financiar achegas a plans
de pensións ou contratos de seguros teñen, para todos os
efectos, a consideración de retribución diferida. 

Artigo 144. Dedución de retribucións

1. Procede a dedución proporcional das retribucións do
persoal incluído no ámbito de aplicación desta lei cando
exista unha diferenza non xustificada entre a xornada regu-
lamentaria de traballo e a efectivamente realizada. Esta
dedución de retribucións non ten carácter sancionador e é
independente da sanción disciplinaria que, de ser o caso,
poida corresponder.

2. Os empregados públicos que exerzan o dereito de folga
non devindicarán nin percibirán as retribucións correspon-
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dentes ao tempo que permanecesen nesa situación, sen que a
dedución de retribucións que se efectúe teña carácter sancio-
nador nin afecte o réxime respectivo de prestacións sociais.

3. Regulamentariamente determinarase a forma de cál-
culo das deducións de retribucións previstas neste artigo.

Sección 2ª. Seguridade Social e dereitos pasivos

Artigo 145. Réxime da Seguridade Social e dereitos pasivos

1. O réxime de Seguridade Social e dereitos pasivos do
persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade
Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais
do sector público autonómico é o establecido pola normativa
estatal que resulte aplicable.

2. O réxime da Seguridade Social do persoal funcionario
de carreira procedente doutras administracións públicas será
o que dispoña a normativa aplicable.

3. As administracións públicas incluídas no ámbito de
aplicación desta lei complementarán as prestacións por inca-
pacidade temporal que correspondan ao persoal funcionario
ao seu servizo que se encontre acollido ao réxime xeral da
Seguridade Social consonte as seguintes regras:

a) Nos casos de continxencias profesionais e continxen-
cias comúns que xeren hospitalización ou intervención cirúr-
xica, así como nos de enfermidade grave, aboarase un com-
plemento ata alcanzar o cen por cento das retribucións desde
a data de inicio da situación de incapacidade temporal.

b) Nos casos de enfermidade común non grave ou accidente
non laboral, o complemento calcularase do seguinte xeito:

— Desde o primeiro día da situación de incapacidade
temporal ata o terceiro día inclusive aboarase un comple-
mento ata alcanzar o cincuenta por cento das retribucións.

— Desde o cuarto día da situación de incapacidade tem-
poral ata o vixésimo día inclusive aboarase un complemento
ata alcanzar o setenta e cinco por cento das retribucións.

— A partir do día vixésimo primeiro aboarase un com-
plemento ata alcanzar o cen por cento das retribucións.

4. Co fin de facer efectiva a garantía de plenitude de derei-
tos económicos do persoal funcionario prevista na letra b) do
artigo 125 para os casos de permisos por motivos de concilia-
ción da vida persoal, familiar e laboral e na alínea terceira do
artigo 126 para os casos de licenza por risco no embarazo ou
durante o período de lactación natural, as administracións
públicas incluídas no ámbito de aplicación desta lei comple-
mentarán ata o cen por cento da base reguladora do subsidio
económico correspondente, recoñecéndoo aínda que o persoal
funcionario non reúna os requisitos para acceder a el.

TÍTULO VII
Dereitos de exercicio colectivo dos empregados públicos

CAPÍTULO I
Disposicións xerais

Artigo 146. Dereitos individuais de exercicio colectivo

1. Os empregados públicos incluídos no ámbito de apli-
cación desta lei teñen os seguintes dereitos individuais que
se exercen de forma colectiva:

a) Á liberdade sindical.

b) Á negociación colectiva, á representación e á partici-
pación institucional para a determinación das condicións de
traballo.

c) Á folga, sen prexuízo da garantía do mantemento dos
servizos esenciais da comunidade.

d) A suscitar conflitos colectivos de traballo.

e) A reunión.

2. O exercicio dos dereitos á liberdade sindical, á folga e
a suscitar conflitos colectivos de traballo réxese pola lexis-
lación que resulte aplicable en cada caso.

3. O exercicio dos dereitos á negociación colectiva, á
representación e á participación institucional para a determi-
nación das condicións de traballo réxese, no caso do persoal
funcionario, polas disposicións contidas neste título e, no caso
do persoal laboral, pola lexislación laboral, sen prexuízo dos
preceptos deste título que expresamente lle son aplicables.
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4. O exercicio do dereito de reunión réxese, en todo caso,
polas disposicións contidas neste título.

Artigo 147. Principios xerais aplicables aos dereitos á nego-
ciación colectiva, á representación e á participación institu-
cional para a determinación das condicións de traballo

1. Por negociación colectiva, para os efectos desta lei,
enténdese a negociación da determinación de condicións de
traballo entre as administracións públicas incluídas no
ámbito de aplicación desta lei e os seus empregados.

Nos termos previstos pola lexislación estatal aplica-
ble, garántese o cumprimento dos convenios colectivos e
acordos que afecten o persoal laboral, agás cando, excep-
cionalmente e por causa grave de interese público deri-
vada dunha alteración substancial das circunstancias eco-
nómicas, os órganos de goberno das administracións
públicas incluídas no ámbito de aplicación desta lei sus-
pendan ou modifiquen o cumprimento de convenios
colectivos ou acordos xa asinados na medida estritamente
necesaria para salvagardar o interese público. Neste
suposto, as administracións públicas deberán informar as
organizacións sindicais das causas da suspensión ou
modificación.

Para estes efectos, enténdese que concorre causa grave
de interese público derivada da alteración substancial das
circunstancias económicas cando as administracións públi-
cas teñan que adoptar medidas ou plans de axuste, de ree-
quilibrio das contas públicas ou de carácter económico-
financeiro para asegurar a estabilidade orzamentaria ou a
corrección do déficit público.

2. Por representación, para os efectos desta lei, enténdese
a elección de representantes e a constitución de órganos uni-
tarios a través dos cales se instrumente a interlocución entre
as administracións públicas incluídas no ámbito de aplica-
ción desta lei e os seus empregados.

As administracións públicas incluídas no ámbito da apli-
cación desta lei dispoñerán dun Rexistro de órganos de
representación do persoal ao servizo delas e das entidades
públicas instrumentais vinculadas ou dependentes delas, no
cal serán obxecto de inscrición ou anotación, nos termos que
regulamentariamente se determinen, polo menos:

a) Os actos adoptados no seu ámbito que afecten a crea-
ción, modificación ou supresión de órganos de representa-
ción do persoal funcionario, estatutario ou laboral.

b) A creación, modificación ou supresión de seccións
sindicais.

c) Os membros dos devanditos órganos de representa-
ción e os delegados sindicais.

d) Os créditos horarios, as súas cesións e as liberacións
sindicais que deriven da aplicación de normas ou pactos que
afecten a obriga ou o réxime de asistencia ao traballo.

A creación destes rexistros axustarase á normativa
vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.

Mediante orde da consellaría competente en materia de
función pública regularanse as características e o funciona-
mento do Rexistro de órganos de representación do persoal
ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autó-
noma de Galicia e dos seus entes, organismos e entidades
dependentes.

3. Por participación institucional, para os efectos desta
lei, enténdese a participación a través das organizacións sin-
dicais nos órganos de control e seguimento das administra-
cións públicas incluídas no ámbito de aplicación desta lei.

4. O exercicio dos dereitos á negociación colectiva, á repre-
sentación e á participación institucional para a determinación
das condicións de traballo garántese e lévase a cabo a través
dos órganos e sistemas específicos regulados no presente
título, sen prexuízo doutras formas de colaboración entre as
administracións públicas incluídas no ámbito de aplicación
desta lei e os seus empregados ou a representación destes.

5. As organizacións sindicais máis representativas no
ámbito da función pública están lexitimadas para a interpo-
sición de recursos en vía administrativa e xurisdicional con-
tra as resolucións dos órganos de selección, nos termos esta-
blecidos pola lexislación aplicable.

6. Os procedementos para determinar condicións de tra-
ballo nas administracións públicas incluídas no ámbito de
aplicación desta lei terán en conta as previsións establecidas
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nos convenios e acordos de carácter internacional ratificados
por España.

CAPÍTULO II
Negociación colectiva

Artigo 148. Principios xerais da negociación colectiva do
persoal funcionario

1. A negociación colectiva de condicións de traballo do
persoal funcionario, que está suxeita aos principios de
legalidade, cobertura orzamentaria, obrigatoriedade, boa
fe negocial, publicidade e transparencia, efectúase
mediante o exercicio da capacidade representativa recoñe-
cida ás organizacións sindicais nos artigos 6.3.c), 7.1 e 7.2
da Lei orgánica 11/1985, do 2 de agosto, de liberdade sin-
dical, ou nas normas que os substitúan, e o previsto neste
capítulo.

2. Para estes efectos, constituiranse mesas de negocia-
ción nas cales estarán lexitimados para estar presentes, por
unha parte, a representación da Administración pública
correspondente e, por outra, as organizacións sindicais máis
representativas no ámbito estatal, as organizacións sindicais
máis representativas da Comunidade Autónoma de Galicia,
así como os sindicatos que obtivesen o dez por cento ou
máis de representación nas eleccións para delegados e xun-
tas de persoal, nas unidades electorais comprendidas no
ámbito específico da súa constitución.

3. As administracións públicas incluídas no ámbito de
aplicación desta lei poden encargar o desenvolvemento das
actividades de negociación colectiva a órganos creados por
elas, de natureza estritamente técnica, que desempeñarán a
súa representación na negociación colectiva logo das instru-
cións políticas correspondentes e sen prexuízo da ratifica-
ción dos acordos alcanzados polos órganos de goberno ou
administrativos competentes.

Artigo 149. Mesas de negociación do persoal funcionario

1. Para os efectos da negociación colectiva do persoal
funcionario, constituirase unha mesa xeral de negociación
no ámbito da Administración xeral da Comunidade Autó-
noma de Galicia, así como en cada unha das entidades locais
incluídas no ámbito de aplicación desta lei.

2. Recoñécese a lexitimación negocial das asociacións de
municipios, así como das entidades locais de ámbito supra-
municipal. Para estes efectos, os municipios pódense adhe-
rir con carácter previo ou de maneira sucesiva á negociación
colectiva que se leve a cabo no ámbito correspondente.

Así mesmo, unha Administración pública pódese adherir
aos acordos alcanzados dentro do territorio da Comunidade
Autónoma ou aos acordos alcanzados nun ámbito supramu-
nicipal.

3. Son competencias propias das mesas xerais do persoal
funcionario a negociación das materias relacionadas con
condicións de traballo comúns ao persoal funcionario do seu
ámbito, así como a negociación das materias que superen o
ámbito dunha soa mesa sectorial. En particular, serán
obxecto de negociación nestas mesas as cuestións relativas
ao incremento das retribucións e á determinación e aplica-
ción daqueles conceptos retributivos que afecten o conxunto
do persoal funcionario da correspondente Administración
pública.

4. Dependendo das mesas xerais de negociación do per-
soal funcionario e por acordo destas poden constituírse
mesas sectoriais en atención ás condicións específicas de
traballo das organizacións administrativas afectadas ou ás
peculiaridades de sectores concretos de persoal funcionario
e ao seu número.

5. A competencia das mesas sectoriais esténdese aos
temas comúns ao persoal funcionario do sector que non
fosen obxecto de decisión por parte da mesa xeral ou aos que
esta explicitamente lles reenvíe ou delegue.

6. O proceso de negociación abrirase en cada mesa na
data que de común acordo fixen a Administración correspon-
dente e a maioría da representación sindical. Na falta de
acordo, o proceso iniciarase no prazo máximo dun mes desde
que a maioría dunha das partes lexitimadas o promova, salvo
que existan causas legais ou pactadas que o impidan.

7. Ambas as dúas partes están obrigadas a negociar baixo
o principio da boa fe e a proporcionarse mutuamente a infor-
mación que precisen en relación coa negociación.

Artigo 150. Constitución e composición das mesas de nego-
ciación do persoal funcionario
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1. As mesas a que se refire o artigo anterior quedan vali-
damente constituídas cando, ademais da representación da
Administración correspondente, e sen prexuízo do dereito de
todas as organizacións sindicais lexitimadas a participar
nelas en proporción á súa representatividade, tales organiza-
cións sindicais representen, como mínimo, a maioría abso-
luta dos membros dos órganos unitarios de representación
no ámbito de que se trate.

2. As variacións na representatividade sindical, para os
efectos de modificación na composición das mesas de nego-
ciación, serán acreditadas polas organizacións sindicais inte-
resadas, mediante o correspondente certificado da oficina
pública de rexistro competente, cada dous anos a partir da
data inicial de constitución das citadas mesas.

3. A designación dos compoñentes das mesas correspón-
delles ás partes negociadoras, que poden contar nas delibe-
racións coa asistencia de asesores con voz, pero sen voto.

4. A composición numérica das mesas fixarase regula-
mentaria ou convencionalmente, sen que ningunha das par-
tes poida superar o número de quince membros.

Artigo 151. Mesas xerais de negociación dos empregados
públicos

1. Poderase constituír unha Mesa Xeral de Negociación
das Administracións Públicas Galegas. A representación
destas será unitaria, estará presidida pola persoa titular da
consellaría competente en materia de función pública e con-
tará con representantes da Federación Galega de Municipios
e Provincias e das universidades públicas galegas, en fun-
ción das materias que se vaian negociar.

A representación das organizacións sindicais lexitimadas
para estaren presentes de acordo co disposto nos artigos 6 e
7 da Lei orgánica 11/1985, do 2 de agosto, de liberdade sin-
dical, ou nas normas que os substitúan, distribuirase en fun-
ción dos resultados obtidos nas eleccións aos órganos de
representación do persoal, delegados de persoal, xuntas de
persoal e comités de empresa, no conxunto das administra-
cións públicas incluídas no ámbito de aplicación desta lei.

Serán materias obxecto de negociación nesta mesa as
que resulten susceptibles de regulación autonómica e, en

particular, o incremento global das retribucións do persoal
ao servizo das administracións públicas que corresponda
incluír na Lei de orzamentos da Comunidade Autónoma.

2. Para a negociación de todas aquelas materias e condi-
cións de traballo comúns ao persoal funcionario, estatutario
e laboral, constituirase na Administración xeral da Comuni-
dade Autónoma de Galicia e nas entidades locais incluídas
no ámbito de aplicación desta lei unha Mesa Xeral de Nego-
ciación dos Empregados Públicos.

Son aplicables a estas mesas xerais os criterios estableci-
dos na alínea anterior sobre representación das organiza-
cións sindicais na Mesa Xeral de Negociación das Adminis-
tracións Públicas Galegas, tomando en consideración en
cada caso os resultados obtidos nas eleccións aos órganos de
representación do persoal funcionario e laboral do corres-
pondente ámbito de representación.

Ademais, tamén estarán presentes nestas mesas xerais as
organizacións sindicais que formen parte da Mesa Xeral de
Negociación das Administracións Públicas Galegas, sempre
que obtivesen o dez por cento da representación do persoal
funcionario ou do persoal laboral no ámbito correspondente
á mesa de que se trate.

Artigo 152. Materias obxecto de negociación en relación co
persoal funcionario

1. Serán obxecto de negociación, no seu ámbito respec-
tivo e en relación coas competencias de cada Administración
pública e co alcance que legalmente proceda en cada caso,
as seguintes materias:

a) A aplicación do incremento das retribucións do per-
soal ao servizo das administracións públicas que se estableza
na Lei de orzamentos xerais do Estado e da Comunidade
Autónoma de Galicia.

b) A determinación e aplicación das retribucións com-
plementarias do persoal funcionario.

c) As normas que fixen os criterios xerais en materia de
acceso, carreira, provisión, sistemas de clasificación de pos-
tos de traballo e plans e instrumentos de planificación de
recursos humanos.
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d) As normas que fixen os criterios e mecanismos xerais
en materia de avaliación do desempeño.

e) Os plans de previsión social complementaria.

f) Os criterios xerais dos plans e fondos para a formación
e a promoción interna.

g) Os criterios xerais para a determinación de prestacións
sociais e pensións de clases pasivas.

h) As propostas sobre dereitos sindicais e de participación.

i) Os criterios xerais de acción social.

j) As que así se establezan na normativa de prevención de
riscos laborais.

k) As que afecten as condicións de traballo e as retribu-
cións do persoal funcionario que teñan que ser reguladas por
norma con rango de lei.

l) Os criterios xerais sobre ofertas de emprego público.

m) As referidas ao calendario laboral, aos horarios, ás
xornadas, ás vacacións, aos permisos e licenzas, á mobili-
dade funcional e xeográfica, así como os criterios xerais
sobre a planificación estratéxica dos recursos humanos,
naqueles aspectos que afecten as condicións de traballo dos
empregados públicos.

2. Quedan excluídas da obrigatoriedade da negociación
as seguintes materias:

a) As decisións das administracións públicas que afecten
as súas potestades de organización.

Cando as consecuencias das decisións das administracións
públicas que afecten as súas potestades de organización teñan
repercusión sobre condicións de traballo do persoal funcionario
recollidas na alínea anterior, procederá a negociación destas
condicións coas organizacións sindicais a que se refire esta lei.

b) A regulación do exercicio dos dereitos dos adminis-
trados, así como o procedemento de formación dos actos e
das disposicións administrativas.

c) A determinación das condicións de traballo do persoal
directivo.

d) Os poderes de dirección e control propios da relación
xerárquica.

e) A regulación e determinación concreta, en cada caso,
dos sistemas, criterios, órganos e procedementos de acceso
ao emprego público e á promoción profesional.

Artigo 153. Pactos e acordos

1. No seo das mesas de negociación correspondentes, a
representación das administracións públicas pode concertar
pactos e acordos coa representación das organizacións sindi-
cais lexitimadas para tales efectos, para a determinación das
condicións de traballo do persoal funcionario das devanditas
administracións.

2. Os pactos versarán sobre materias que se correspon-
dan estritamente co ámbito competencial do órgano admi-
nistrativo que o subscriba e aplicaranse directamente ao per-
soal do ámbito correspondente.

3. Os acordos versarán sobre materias que sexan compe-
tencia dos órganos de goberno das administracións públicas,
e para a súa validez e eficacia será necesaria a súa aproba-
ción expresa e formal por eses órganos. A eficacia destes
acordos réxese polas seguintes normas:

a) Cando sexan ratificados e afecten temas que poden ser
decididos de forma definitiva polos órganos de goberno, o
seu contido será directamente aplicable ao persoal incluído
no seu ámbito de aplicación, sen prexuízo de que para efec-
tos formais se requira a modificación ou derrogación, de ser
o caso, da normativa regulamentaria correspondente.

b) Cando sexan ratificados e traten sobre materias some-
tidas a reserva de lei, o seu contido carecerá de eficacia
directa. Malia o anterior, se se alcanzan no ámbito da Admi-
nistración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das
entidades públicas instrumentais do sector público autonó-
mico, o Consello da Xunta adoptará as decisións necesarias
para a elaboración, aprobación e remisión ao Parlamento de
Galicia do correspondente proxecto de lei conforme o con-
tido dos acordos e no prazo que se acordase.
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c) Cando exista falta de ratificación dun acordo ou, de
ser o caso, unha negativa expresa a incorporar o acordado ao
proxecto de lei correspondente, deberase iniciar a renego-
ciación das materias tratadas no prazo dun mes, se así o soli-
cita polo menos a maioría dunha das partes.

4. Os pactos e os acordos deben determinar as partes que
os concertan, o ámbito persoal, funcional, territorial e tem-
poral, así como a forma, o prazo de aviso previo e as condi-
cións da súa denuncia.

5. Estableceranse comisións paritarias de seguimento
dos pactos e acordos coa composición e as funcións que as
partes determinen.

6. Os pactos subscritos e os acordos, unha vez ratifica-
dos, deberán ser remitidos á oficina pública que regulamen-
tariamente se determine, e a autoridade respectiva ordenará
a súa publicación no correspondente diario oficial.

7. No suposto de que non se produza acordo na negocia-
ción ou na renegociación prevista na letra c) da alínea ter-
ceira deste artigo, e unha vez esgotados, de ser o caso, os
procedementos de solución extraxudicial de conflitos,
corresponderalles aos órganos de goberno establecer as con-
dicións de traballo do persoal funcionario, coas excepcións
recollidas nas alíneas décimo primeira, décimo segunda e
décimo terceira do presente artigo.

8. Os pactos e os acordos que conteñan materias e con-
dicións xerais de traballo comúns ao persoal funcionario e
laboral terán a consideración e os efectos previstos neste
artigo para o persoal funcionario e os previstos no artigo 83
do Estatuto dos traballadores para o persoal laboral ou na
norma que o substitúa.

9. Os pactos e os acordos, nos seus respectivos ámbitos
e en relación coas competencias de cada Administración
pública, poden establecer a estrutura da negociación colec-
tiva, así como fixar as regras que deban resolver os conflitos
de concorrencia entre as negociacións de distinto ámbito e
os criterios de primacía e complementariedade entre as dife-
rentes unidades negociadoras.

10. Garántese o cumprimento dos pactos e acordos, agás
cando, excepcionalmente e por causa grave de interese
público derivada dunha alteración substancial das circuns-

tancias económicas, os órganos de goberno das administra-
cións públicas suspendan ou modifiquen o cumprimento de
pactos e acordos xa asinados, na medida estritamente nece-
saria para salvagardar o interese público.

Neste suposto, as administracións públicas deben infor-
mar as organizacións sindicais das causas da suspensión ou
modificación.

11. Salvo acordo en contrario, os pactos e os acordos
prorrogaranse de ano en ano se non media denuncia expresa
dunha das partes.

12. A vixencia do contido dos pactos e acordos, unha vez
concluída a súa duración, producirase nos termos que estes
establezan.

13. Os pactos e os acordos que sucedan a outros anterio-
res derróganos na súa integridade, agás os aspectos que
expresamente se acorde manter.

CAPÍTULO III
Representación e participación institucional do persoal

funcionario

Artigo 154. Unidades electorais do persoal funcionario

1. Nas administracións públicas incluídas no ámbito de
aplicación desta lei existirán, como mínimo, as seguintes
unidades electorais:

a) Unha nos servizos centrais da Administración xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia.

b) Unha en cada provincia para o persoal funcionario da
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia
destinado nela, salvo o previsto nas dúas letras seguintes.

c) Unha en cada provincia para o persoal docente dos
centros educativos públicos non universitarios.

d) Unha en cada área de saúde para o persoal ao servizo
das institucións sanitarias públicas.

e) Unha en cada universidade pública para o persoal fun-
cionario dos corpos docentes universitarios e outra para o
persoal funcionario de administración e servizos.
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f) Unha en cada entidade local.

g) Unha en cada provincia para o persoal funcionario ao
servizo da Administración de xustiza.

2. Sen prexuízo do establecido na alínea anterior, logo
de acordo coas organizacións sindicais lexitimadas nos arti-
gos 6 e 7 da Lei orgánica 11/1985, do 2 de agosto, de liber-
dade sindical, ou nas normas que os substitúan, os órganos
de goberno das administracións públicas poden modificar
ou establecer unidades electorais en razón do número e as
peculiaridades do seu persoal funcionario e adecuar a súa
configuración ás estruturas administrativas ou aos ámbitos
de negociación constituídos ou que se constitúan.

Artigo 155. Órganos de representación do persoal funcionario

1. Os órganos específicos de representación do persoal fun-
cionario son os delegados de persoal e as xuntas de persoal.

2. Nas unidades electorais onde o número do persoal fun-
cionario sexa superior a 5 e inferior a 50, a súa representa-
ción correspóndelles aos delegados de persoal, consonte as
seguintes regras:

a) Se o número do persoal funcionario non é superior a
30, elixirase un delegado.

b) Se o número do persoal funcionario é superior a 30,
elixiranse tres delegados, que exercerán a súa representación
conxunta e mancomunadamente.

3. Nas unidades electorais onde o número do persoal fun-
cionario sexa igual ou superior a 50, constituiranse xuntas de
persoal. As xuntas de persoal elixirán de entre os seus mem-
bros un presidente e un secretario, elaborarán o seu propio
regulamento de procedemento, que non poderá contravir o
disposto no Estatuto básico do empregado público e nesta lei,
e remitirán copia del e das súas modificacións ao órgano ou
aos órganos competentes en materia de persoal. O regula-
mento e as súas modificacións deben ser aprobados polos
votos favorables de, polo menos, dous terzos dos membros da
xunta de persoal.

3 bis. Cada xunta de persoal componse dun número de
representantes, en función do número do persoal  funciona-

rio da unidade electoral correspondente, de acordo coa
seguinte escala consonte o Estatuto dos traballadores: 

— De 50 a 100 funcionarios: 5.
— De 101 a 250 funcionarios: 9.
— De 251 a 500 funcionarios: 13.
— De 501 a 750 funcionarios: 17.
— De 751 a 1.000 funcionarios: 21.
— De 1.001 en adiante, dous por cada 1.000 ou fracción,

cun máximo de 75.

Artigo 156. Funcións e lexitimación dos órganos de repre-
sentación

1. As xuntas de persoal e os delegados de persoal teñen
as seguintes funcións nos seus respectivos ámbitos:

a) Recibir información sobre a política de persoal, así
como sobre os datos referentes á evolución das retribucións,
á evolución probable do emprego no ámbito correspondente
e aos programas de mellora do rendemento.

b) Emitir informe, por solicitude da Administración
pública correspondente, sobre o traslado total ou parcial das
instalacións e a implantación ou revisión dos seus sistemas
de organización e métodos de traballo.

c) Ser informados de todas as sancións impostas por fal-
tas graves ou moi graves.

d) Ter coñecemento e ser oídos no establecemento da
xornada laboral e do horario de traballo, así como no réxime
de permisos, licenzas e vacacións.

e) Vixiar o cumprimento das normas vixentes en materia
de condicións de traballo, prevención de riscos laborais,
Seguridade Social e emprego, e mais exercer, de ser o caso,
as accións legais oportunas perante os organismos compe-
tentes.

f) Colaborar coa Administración correspondente para
conseguir o establecemento de cantas medidas procuren o
mantemento e incremento da produtividade.

2. As xuntas de persoal, por decisión maioritaria dos
seus membros, e os delegados de persoal mancomunada-

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIANúmero 451
21 de abril de 2015

110837



mente están lexitimados para iniciar como interesados os
correspondentes procedementos administrativos e exercer
as accións en vía administrativa ou xudicial en todo o rela-
tivo ao ámbito das súas funcións, nos termos e cos efectos
establecidos pola lexislación que en cada caso resulte apli-
cable.

Artigo 157. Garantías, dereitos e deberes da función repre-
sentativa do persoal

1. Os membros das xuntas de persoal e os delegados de
persoal, como representantes legais do persoal funcionario,
gozan no exercicio da súa función representativa das seguin-
tes garantías e dereitos:

a) O acceso e a libre circulación polas dependencias da
súa unidade electoral, sen que poidan entorpecer o normal
funcionamento das correspondentes unidades administrati-
vas, dentro dos horarios habituais de traballo e con excep-
ción das zonas que se reserven de conformidade co disposto
na lexislación vixente.

b) A distribución libre das publicacións que se refiran a
cuestións profesionais e sindicais.

c) A audiencia nos expedientes disciplinarios a que poi-
dan ser sometidos os seus membros durante o tempo do seu
mandato e durante o ano inmediatamente posterior, sen pre-
xuízo da audiencia á persoa interesada regulada no procede-
mento disciplinario.

d) Un crédito de horas mensuais dentro da xornada de
traballo e retribuídas como de traballo efectivo, establecido
en función do número de persoal funcionario representado.

Os membros da xunta de persoal e os delegados de per-
soal da mesma candidatura que así o manifesten poden pro-
ceder, logo de comunicación ao órgano que desempeñe a
xefatura de persoal perante a cal aquela exerza a súa repre-
sentación, á acumulación dos créditos horarios.

e) Non ser trasladados nin sancionados por causas rela-
cionadas co exercicio do seu mandato representativo, nin
durante a súa vixencia, nin no ano seguinte á súa extin-
ción, agás cando a extinción teña lugar por revogación ou
dimisión.

f) Non ser discriminados na súa formación nin na súa
promoción económica ou profesional por razón do desem-
peño da súa representación.

2. Cada un dos membros da xunta de persoal e esta como
órgano colexiado, así como os delegados de persoal, obser-
varán sixilo profesional en todo o referente aos asuntos res-
pecto dos cales a Administración sinale expresamente o
carácter reservado, mesmo despois de expirar o seu man-
dato. En todo caso, ningún documento reservado entregado
pola Administración pode ser utilizado fóra do estrito ámbito
da Administración para fins distintos dos que motivaron a
súa entrega.

Artigo 158. Duración da representación

O mandato dos membros das xuntas de persoal e dos
delegados de persoal é de catro anos, e poden ser reelixi-
dos. O mandato entenderase prorrogado se, ao seu termo,
non se promoven novas eleccións, sen que os represen-
tantes con mandato prorrogado se contabilicen para efec-
tos de determinar a capacidade representativa dos sindi-
catos.

Artigo 159. Promoción de eleccións a delegados e xuntas de
persoal

1. Poden promover a celebración de eleccións a delega-
dos e xuntas de persoal:

a) Os sindicatos máis representativos no ámbito estatal.

b) Os sindicatos máis representativos no ámbito da
Comunidade Autónoma de Galicia.

c) Os sindicatos que, sen ser máis representativos, con-
seguisen polo menos o dez por cento da representación a
que se refire esta lei no conxunto das administracións
públicas.

d) Os sindicatos que obtivesen polo menos unha porcen-
taxe do dez por cento na unidade electoral en que se preten-
den promover as eleccións.

e) O persoal funcionario da unidade electoral, por acordo
maioritario.
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2. Os suxeitos lexitimados para promover eleccións
teñen, para este efecto, dereito a que a Administración
pública correspondente lles subministre o censo de persoal
das unidades electorais afectadas, distribuído por organis-
mos ou centros de traballo.

Artigo 160. Procedemento electoral

1. O procedemento para a elección das xuntas de persoal
e para a elección de delegados de persoal determinarase
regulamentariamente tendo en conta os seguintes criterios
xerais:

a) A elección realizarase mediante sufraxio persoal,
directo, libre e secreto, que se poderá emitir por correo ou
por outros medios telemáticos.

b) Serán electores e elixibles o persoal funcionario que
se encontre na situación de servizo activo. Non terá a consi-
deración de elector nin elixible o persoal funcionario nome-
ado por decreto para o posto que ocupe nin o que teña a con-
dición de persoal directivo.

c) Poderán presentar candidaturas as organizacións sin-
dicais legalmente constituídas ou as coalicións destas e mais
os grupos de electores dunha mesma unidade electoral, sem-
pre que o seu número sexa equivalente, polo menos, ao tri-
plo dos membros que se van elixir.

d) As xuntas de persoal elixiranse mediante listas
pechadas a través dun sistema proporcional corrixido e os
delegados de persoal mediante listas abertas e sistema
maioritario.

e) Os órganos electorais serán as mesas electorais que se
constitúan para a dirección e o desenvolvemento do proce-
demento electoral e as oficinas públicas permanentes para o
cómputo e a certificación de resultados reguladas na norma-
tiva laboral.

2. As impugnacións tramitaranse por un procedemento
arbitral, agás as reclamacións contra as denegacións de ins-
crición de actas electorais, que se poderán presentar directa-
mente perante a orde xurisdicional social, nos termos esta-
blecidos pola lexislación aplicable.

CAPÍTULO IV
Solución extraxudicial de conflitos colectivos

Artigo 161. Solución extraxudicial de conflitos colectivos

1. Con independencia das atribucións fixadas polas par-
tes ás comisións paritarias previstas na alínea quinta do
artigo 153 para o coñecemento e a resolución dos conflitos
derivados da aplicación e interpretación dos pactos e acor-
dos, as administracións públicas incluídas no ámbito de apli-
cación desta lei e as organizacións sindicais a que se refire o
presente título poden acordar a creación, a configuración e o
desenvolvemento de sistemas de solución extraxudicial de
conflitos colectivos.

2. Os conflitos a que se refire a alínea anterior poden ser os
derivados da negociación, aplicación e interpretación dos pac-
tos e acordos sobre as materias sinaladas na alínea primeira do
artigo 152, agás para aquelas en que exista reserva de lei.

3. Os sistemas previstos neste artigo poden estar integra-
dos por procedementos de mediación e arbitraxe, consonte
as seguintes regras:

a) A mediación será obrigatoria cando o solicite unha das
partes e as propostas de solución que ofreza o mediador ou
os mediadores poden ser libremente aceptadas ou rexeitadas
por elas.

b) Mediante o procedemento de arbitraxe, as partes
poden acordar voluntariamente encomendarlle a un terceiro
a resolución do conflito suscitado, e comprométense de
antemán a aceptar o contido da dita resolución.

c) Os acordos logrados a través da mediación e as reso-
lucións de arbitraxe terán a mesma eficacia xurídica e trami-
tación que os pactos e os acordos regulados nesta lei, sem-
pre que aqueles que adoptasen os devanditos acordos ou
subscribisen o compromiso arbitral tivesen a lexitimación
que lles permita acordar, no ámbito do conflito, un pacto ou
acordo consonte o previsto nesta lei.

d) Os acordos e as resolucións de arbitraxe serán suscep-
tibles de impugnación nos termos establecidos pola lexisla-
ción aplicable. Especificamente caberá recurso contra a
resolución arbitral no caso de que non se observasen no des-
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envolvemento da actuación arbitral os requisitos e as forma-
lidades establecidas para o efecto, cando a resolución ver-
sase sobre puntos non sometidos a decisión ou cando esta
contradiga a legalidade vixente.

4. A utilización dos sistemas previstos neste artigo efec-
tuarase consonte os procedementos que regulamentaria-
mente se determinen logo de acordo coas organizacións sin-
dicais representativas.

CAPÍTULO V
Dereito de reunión dos empregados públicos

Artigo 162. Dereito de reunión

1. Están lexitimados para convocar unha reunión, ade-
mais das organizacións sindicais, directamente ou a través
dos delegados sindicais:

a) Os delegados de persoal.

b) As xuntas de persoal.

c) Os comités de empresa.

d) Os empregados públicos das administracións públicas
respectivas en número non inferior ao corenta por cento do
colectivo convocado.

2. As reunións no centro de traballo autorizaranse fóra
das horas de traballo, salvo acordo entre o órgano compe-
tente en materia de persoal e aqueles que estean lexitimados
para convocalas.

3. A celebración das reunións non prexudicará a presta-
ción dos servizos e os seus convocantes serán responsables
do seu normal desenvolvemento.

TÍTULO VIII
Situacións administrativas

CAPÍTULO I
Disposicións xerais

Artigo 163. Situacións administrativas do persoal funciona-
rio de carreira

1. O persoal funcionario de carreira encontrarase nal-
gunha das seguintes situacións:

a) Servizo activo. 

b) Servizos especiais.

c) Servizo noutras administracións públicas.

d) Excedencia voluntaria.

e) Excedencia forzosa.

f) Suspensión de funcións.

2. O persoal funcionario de carreira que non se encon-
tre en servizo activo pode cambiar de situación adminis-
trativa sempre que reúna os requisitos exixidos en cada
caso, sen necesidade de reingreso previo ao servizo
activo.

Artigo 164. Situacións do persoal laboral

As situacións do persoal laboral réxense polo Estatuto
dos traballadores e polos convenios colectivos que lle sexan
aplicables. Os convenios colectivos poderán determinar a
aplicación deste título ao persoal incluído no seu ámbito de
aplicación no que resulte compatible co Estatuto dos traba-
lladores.

CAPÍTULO II
Situación de servizo activo

Artigo 165. Situación de servizo activo

1. Están na situación de servizo activo as persoas que
presten servizos na súa condición de persoal funcionario de
carreira en calquera das administracións públicas incluídas
no ámbito de aplicación desta lei, sempre que non lles
corresponda quedar noutra situación.

2. Os períodos de duración dos permisos, licenzas e
vacacións do persoal funcionario non alteran a situación de
servizo activo, nin tampouco os períodos de duración da
incapacidade temporal para o servizo, risco no embarazo ou
risco durante o período de lactación natural.
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3. O persoal funcionario de carreira en situación de ser-
vizo activo goza de todos os dereitos inherentes á súa condi-
ción funcionarial e queda suxeito aos deberes e ás responsa-
bilidades derivados dela.

CAPÍTULO III
Situación de servizos especiais

Artigo 166. Situación de servizos especiais

O persoal funcionario de carreira será declarado en situa-
ción de servizos especiais:

a) Cando adquira a condición de persoal funcionario ao
servizo de organizacións internacionais. 

b) Cando sexa autorizado para realizar unha misión por
un período determinado superior a seis meses en organismos
internacionais, gobernos ou entidades públicas estranxeiras
ou en programas de cooperación internacional.

c) Cando sexa designado membro do Goberno, do Con-
sello da Xunta ou dos órganos de goberno das demais comu-
nidades autónomas ou das cidades de Ceuta e Melilla, mem-
bro das institucións da Unión Europea ou das organizacións
internacionais, ou sexa nomeado alto cargo das citadas
administracións públicas ou institucións.

d) Cando sexa nomeado para desempeñar postos ou car-
gos en organismos públicos ou entidades dependentes ou
vinculados ás administracións públicas que, de conformi-
dade co que estableza a respectiva Administración pública,
estean asimilados no seu rango administrativo a altos cargos.

e) Cando acceda á condición de deputado ou senador
das Cortes Xerais, deputado do Parlamento de Galicia ou
membro das asembleas lexislativas das demais comunida-
des autónomas, se percibe retribucións periódicas pola rea-
lización da función. Aquelas persoas que perdan a devan-
dita condición por disolución das correspondentes cámaras
ou terminación do mandato destas poderán permanecer na
situación de servizos especiais ata a súa nova constitución.

Nos casos previstos nesta letra, cando non se perciban
retribucións periódicas poderase optar entre permanecer na
situación de servizo activo ou pasar á de servizos especiais,

sen prexuízo da normativa sobre incompatibilidades aplica-
ble aos deputados e senadores das Cortes Xerais, deputados
do Parlamento de Galicia e membros das asembleas lexisla-
tivas das demais comunidades autónomas.

f) Cando desempeñe cargos electivos retribuídos e con
dedicación exclusiva nas asembleas das cidades de Ceuta e
Melilla e nas entidades locais, cando desempeñe responsabi-
lidades de órganos superiores e directivos locais e mais
cando desempeñe responsabilidades de membros dos órga-
nos locais para o coñecemento e a resolución das reclama-
cións económico-administrativas. Exceptúase o persoal fun-
cionario de Administración local con habilitación de carác-
ter estatal que desempeñe postos de traballos reservados a
este, o cal se rexerá pola súa normativa específica, quedando
na situación de servizo activo.

g) Cando sexa designado para formar parte do Consello
Xeral do Poder Xudicial ou dos consellos de xustiza das
comunidades autónomas.

h) Cando sexa elixido ou designado para formar parte
dos órganos constitucionais, dos órganos estatutarios da
Comunidade Autónoma de Galicia ou das demais comuni-
dades autónomas, ou doutros en que a elección corresponda
ao Congreso dos Deputados, ao Senado, ao Parlamento de
Galicia ou ás asembleas lexislativas das demais comunida-
des autónomas. No suposto do Consello da Cultura Galega,
a situación de servizos especiais corresponderalle unica-
mente ao presidente do órgano, de ser o caso. 

i) Cando sexa adscrito aos servizos do Tribunal Consti-
tucional, do Defensor do Pobo ou do Valedor do Pobo, ou
destinado ao Tribunal de Contas nos termos previstos na alí-
nea terceira do artigo 93 da Lei 7/1988, do 5 de abril, ou na
norma que o substitúa.

j) Cando desempeñe un posto de traballo de carácter direc-
tivo no Gabinete da Presidencia do Parlamento de Galicia.

k) Cando sexa designado para asesorar os grupos parla-
mentarios das Cortes Xerais, do Parlamento de Galicia ou das
asembleas lexislativas das demais comunidades autónomas. 

l) Cando sexa designado como persoal eventual para rea-
lizar funcións expresamente cualificadas como de confianza
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ou asesoramento especial e non opte por permanecer na
situación de servizo activo.

m) Cando, tratándose de persoal funcionario dos corpos
docentes ou escalas en que se ordena a función pública
docente, sexa nomeado para desempeñar un posto nas áreas
funcionais de alta inspección de educación.

n) Cando sexa activado para prestar servizos na condi-
ción de reservista voluntario nas forzas armadas.

Artigo 167. Efectos

1. Na situación de servizos especiais percibiranse as
retribucións do posto ou cargo que se desempeñe e non as
que correspondan como persoal funcionario de carreira, sen
prexuízo do dereito a percibir os trienios que se teñan reco-
ñecidos en cada momento.

2. O tempo que se permaneza na situación de servizos
especiais compútase como prestado no posto de orixe para
os efectos de ascensos, recoñecemento de trienios, promo-
ción interna e dereitos no réxime de Seguridade Social que
sexa aplicable, agás no caso do persoal funcionario que
ingrese ao servizo das institucións da Unión Europea ou de
entidades e organismos asimilados e exerza o dereito de
transferencia establecido no Estatuto do persoal funcionario
das Comunidades Europeas.

3. As administracións públicas incluídas no ámbito de
aplicación desta lei velarán para que non haxa menoscabo no
dereito á carreira profesional do persoal funcionario que
sexa nomeado alto cargo, membro do poder xudicial ou dou-
tros órganos constitucionais ou estatutarios, ou que sexa eli-
xido alcalde, retribuído e con dedicación exclusiva, presi-
dente de deputación ou de cabido ou consello insular, depu-
tado ou senador das Cortes Xerais, deputado do Parlamento
de Galicia ou membro das asembleas lexislativas das demais
comunidades autónomas.

Como mínimo, estas persoas recibirán o mesmo trata-
mento na progresión na súa carreira profesional que o esta-
blecido para os directores xerais e outros cargos equivalen-
tes ou superiores da Administración xeral da Comunidade
Autónoma de Galicia.

Artigo 168. Reingreso ao servizo activo

1. As persoas que cesen na situación de servizos espe-
ciais teñen dereito a reingresar ao servizo activo no mesmo
posto de traballo que ocupasen con anterioridade con carác-
ter definitivo, de este se ter obtido mediante concurso.

2. Cando o posto de traballo se obtivese polo procede-
mento de libre designación, o dereito ao reingreso farase
efectivo nun posto de traballo adecuado ao seu corpo ou
escala na mesma localidade e nas mesmas condicións e coas
retribucións correspondentes á progresión acadada na
carreira profesional, respectándose en todo caso o grao de
progresión que se acadou naquela.

3. As persoas nomeadas para os postos ou cargos enun-
ciados nas letras c) e d) do artigo 166 que reingresen ao ser-
vizo activo percibirán, en todo caso, un complemento de
posto de traballo non inferior en máis dun nivel, ou tramo
equivalente, ao que corresponda ao posto que ocupaban
cando pasaron á situación de servizos especiais.

No caso de non estaren ocupando un posto de traballo
cando foron declarados na situación de servizos especiais,
terase en conta o último posto que desempeñaron con carác-
ter definitivo na Administración á cal reingresen.

4. O reingreso ao servizo activo deberase solicitar no
prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao do cesa-
mento na situación de servizos especiais. O incumprimento
desta obriga determinará a declaración na situación de exce-
dencia por interese particular.

A Administración estará obrigada a asignar un posto de
traballo no prazo dun mes desde a presentación da solicitude
de reingreso ao servizo activo.

CAPÍTULO IV
Situación de servizo noutras administracións públicas

Artigo 169. Situación de servizo noutras administracións
públicas

Será declarado na situación de servizo noutras adminis-
tracións públicas o persoal funcionario de carreira incluído
no ámbito de aplicación desta lei que, en virtude dos proce-
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sos de transferencias ou polos procedementos de provisión
de postos de traballo, obteña destino nunha Administración
pública distinta. Manterase nesa situación no caso de que
por disposición legal da Administración a que accede se
integre como persoal propio desta.

Artigo 170. Efectos e reingreso ao servizo activo

1. O persoal funcionario de carreira na situación de ser-
vizo noutras administracións públicas réxese pola lexisla-
ción da Administración en que estea destinado de forma
efectiva, pero conserva a súa condición de persoal funciona-
rio da Administración de orixe. Nesta condición, ten dereito
a participar nas convocatorias para a provisión de postos de
traballo que efectúe a Administración de orixe.

Corresponderalles aos órganos competentes da Adminis-
tración de orixe a imposición, de ser o caso, da sanción de
separación do servizo.

2. Nos supostos de remoción ou supresión do posto de
traballo obtido por concurso, o persoal funcionario na situa-
ción de servizo noutras administracións públicas permane-
cerá na Administración de destino, que deberá asignarlle un
posto de traballo consonte os sistemas de carreira e provi-
sión de postos previstos nesta lei.

3. No suposto de cesamento no posto obtido por libre
designación, a Administración de destino, no prazo máximo
dun mes, contado desde o día seguinte ao do cesamento,
poderá acordar a adscrición do persoal funcionario na situa-
ción de servizo noutras administracións públicas a outro
posto da mesma ou comunicaralle que non vai facer efectiva
a devandita adscrición. En todo caso, durante este período
entenderase que continúa para todos os efectos en servizo
activo na dita Administración.

Transcorrido o prazo citado sen que se acordase a súa
adscrición a outro posto, ou recibida a comunicación de que
non se vai facer efectiva, o persoal funcionario na situación
de servizo noutras administracións públicas deberá solicitar
no prazo máximo dun mes o reingreso ao servizo activo na
súa Administración de orixe, a cal deberá asignarlle un posto
de traballo consonte os sistemas de carreira e provisión de
postos vixentes nesa Administración desde a data en que se
solicitase o reingreso.

De non solicitar o reingreso ao servizo activo no prazo
indicado, será declarado de oficio en situación de exceden-
cia voluntaria por interese particular, con efectos desde o día
seguinte a aquel en que cesase no servizo activo na Admi-
nistración de destino.

4. O disposto na alínea anterior é aplicable tamén aos
supostos de adscrición provisional a un posto de traballo
como consecuencia do cesamento nun posto obtido por libre
designación.

5. O tempo de servizo prestado na Administración
pública en que o persoal funcionario estea destinado com-
pútase como de servizo activo no seu corpo ou escala de
orixe.

6. O persoal funcionario que reingrese ao servizo activo
na Administración de orixe procedente da situación de ser-
vizo noutras administracións públicas obterá o recoñece-
mento profesional dos progresos alcanzados no sistema de
carreira profesional e os seus efectos sobre a posición retri-
butiva consonte o procedemento previsto nos convenios de
conferencia sectorial e demais instrumentos de colaboración
que establecen medidas de mobilidade interadministrativa.
Na falta de tales convenios ou instrumentos de colaboración,
o recoñecemento realizarase pola Administración pública en
que se produza o reingreso.

CAPÍTULO V
Situacións de excedencia voluntaria

Artigo 171. Modalidades

A excedencia voluntaria do persoal funcionario de
carreira pode adoptar as seguintes modalidades: 

a) Excedencia por interese particular.

b) Excedencia por prestación de servizos no sector
público.

c) Excedencia por agrupación familiar. 

d) Excedencia por coidado de familiares. 

e) Excedencia por razón de violencia de xénero.
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Artigo 172. Excedencia por interese particular

1. O persoal funcionario de carreira pode obter a exce-
dencia por interese particular cando teña prestados servi-
zos efectivos en calquera das administracións públicas
durante un período mínimo de tres anos inmediatamente
anteriores á solicitude. Para reingresar no servizo activo
será preciso ter permanecido nesta situación polo menos
un ano.

2. A concesión da excedencia por interese particular
queda subordinada ás necesidades do servizo debidamente
motivadas. Non pode declararse cando ao persoal funciona-
rio se lle instrúa expediente disciplinario.

3. Así mesmo, o persoal funcionario de carreira será
declarado na situación de excedencia por interese particular:

a) Cando non tome posesión no prazo establecido dun
posto de traballo adxudicado por concurso ou por libre
designación, nos supostos e termos que regulamentaria-
mente se determinen.

b) Cando se encontre ao dispor do órgano competente ou
adscrito provisionalmente a un posto de traballo e incumpra
as obrigas establecidas na alínea quinta do artigo 97.

c) Cando, finalizada a causa que determinou o paso a
unha situación administrativa distinta á de servizo activo,
incumpra a obriga de solicitar o reingreso ao servizo activo
nos prazos previstos por esta lei.

d) Cando pase a prestar servizos en calquera Adminis-
tración pública, organismo, axencia ou entidade do sector
público como persoal funcionario interino ou como per-
soal laboral con contrato temporal ou declarado indefi-
nido por sentenza xudicial firme, ou en entidades que
queden excluídas da consideración de sector público para
os efectos do previsto na letra b) da alínea primeira do
artigo 173.

4. As persoas que se atopen na situación de excedencia
por interese particular non devindicarán retribucións, nin
será computable o tempo que permanezan nela para os efec-
tos de ascensos, trienios e dereitos no réxime de Seguridade
Social que sexa aplicable. 

Artigo 173. Excedencia por prestación de servizos no sector
público

1. Sen prexuízo do disposto na normativa sobre incom-
patibilidades, procede declarar, de oficio ou por solicitude
da persoa interesada, na situación de excedencia por presta-
ción de servizos no sector público:

a) O persoal funcionario de carreira que acceda, por pro-
moción interna ou por outros sistemas de acceso, a outros
corpos ou escalas en calquera Administración pública e non
lle corresponda quedar noutra situación administrativa.

b) O persoal funcionario de carreira que pase a prestar
servizos como persoal laboral fixo ou como persoal direc-
tivo con contrato laboral de alta dirección en calquera Admi-
nistración pública ou en organismos, axencias ou entidades
do sector público. Para estes efectos, considéranse incluídas
no sector público as sociedades mercantís e fundacións que
reúnan os requisitos exixidos pola lexislación aplicable
segundo a Administración pública a que estean vinculadas
ou da cal dependan.

2. As persoas que se atopen na situación de excedencia
por prestación de servizos no sector público non devindica-
rán retribucións, nin será computable o tempo que permane-
zan nela para os efectos de ascensos, trienios e dereitos no
réxime de Seguridade Social que sexa aplicable.

Malia o disposto no parágrafo anterior, no suposto
regulado na letra b) da alínea primeira deste artigo o tempo
de servizos prestados en organismos, axencias ou entidades
do sector público computarase só para os efectos de anti-
güidade, unha vez que se reingrese ao servizo activo, coa
excepción dos prestados en sociedades mercantís ou fun-
dacións.

Artigo 174. Excedencia por agrupación familiar

1. O persoal funcionario de carreira ten dereito á exce-
dencia por agrupación familiar, sen que sexa exixible o
requisito de ter prestado un tempo mínimo de servizos pre-
vios nin un prazo de permanencia nela, cando o cónxuxe ou
a parella de feito resida noutra localidade por ter obtido e
estar desempeñando un posto de traballo de carácter defini-
tivo como persoal funcionario de carreira ou como persoal
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laboral fixo en calquera das administracións públicas, dos
organismos públicos e das entidades de dereito público vin-
culados ou dependentes delas, nos órganos constitucionais
ou do poder xudicial e órganos similares das comunidades
autónomas, así como na Unión Europea ou en organizacións
internacionais.

2. As persoas que se atopen na situación de excedencia
por agrupación familiar non devindicarán retribucións, nin
será computable o tempo que permanezan nela para os efec-
tos de ascensos, trienios e dereitos no réxime de Seguridade
Social que sexa aplicable.

Artigo 175. Excedencia por coidado de familiares

1. O persoal funcionario de carreira ten dereito a un perí-
odo de excedencia por coidado de familiares de duración
non superior a tres anos, sen que sexa exixible o requisito de
ter prestado un tempo mínimo de servizos previos, nos
seguintes casos:

a) Para atender ao coidado de cada fillo, tanto cando o
sexa por natureza como por adopción ou acollemento per-
manente ou preadoptivo, contando desde a data de nace-
mento ou, de ser o caso, da efectividade da resolución xudi-
cial ou administrativa. 

b) Para atender ao coidado dun familiar que se atope ao
seu cargo, ata o segundo grao inclusive de consanguinidade
ou afinidade, cando, por razóns de idade, accidente, enfer-
midade ou discapacidade, non poida valerse por si mesmo e
non desempeñe actividade retribuída.

2. Pódese facer uso de forma fraccionada do período da
excedencia regulada neste artigo.

3. O período de excedencia será único por cada suxeito
causante. Cando un novo suxeito causante dea orixe a unha
nova excedencia, o inicio do período desta poñerá fin, de ser
o caso, ao que se viñese gozando.

4. No caso de que dúas persoas xeren o dereito á exce-
dencia regulada neste artigo polo mesmo suxeito causante, a
Administración poderá limitar o seu exercicio simultáneo
por razóns xustificadas relacionadas co funcionamento dos
servizos.

5. Durante o período de excedencia, o desempeño de
actividades retribuídas está suxeito a autorización previa
consonte as regras establecidas na normativa sobre incom-
patibilidades.

6. O tempo de permanencia na situación regulada neste
artigo compútase para os efectos de trienios, carreira e derei-
tos no réxime de Seguridade Social que sexa aplicable, e
reservarase o posto de traballo que se ocupe con carácter
definitivo. Se se ocupa un posto de traballo con carácter pro-
visional, a reserva manterase mentres o posto non se cubra
polos procedementos previstos nesta lei.

7. O persoal funcionario que se encontre na situación
regulada neste artigo pode participar nos cursos de forma-
ción que convoque a Administración. 

8. O persoal funcionario interino ten dereito á exceden-
cia regulada neste artigo, ben que a reserva do posto de tra-
ballo se manterá unicamente mentres non concorra ningunha
das causas de cesamento previstas para esta clase de persoal
nesta lei.

Artigo 176. Excedencia por razón de violencia de xénero

1. As funcionarias vítimas de violencia de xénero, para
facer efectiva a súa protección ou o seu dereito á asistencia
social integral, teñen dereito a solicitar a situación de exce-
dencia sen que sexa exixible o requisito de ter prestado un
tempo mínimo de servizos previos nin un prazo de perma-
nencia nesta situación.

2. Durante os seis primeiros meses de permanencia nesta
situación tense dereito á reserva do posto de traballo que se
desempeñase, e o devandito período computarase para os
efectos de antigüidade, carreira e dereitos no réxime de
Seguridade Social que resulte aplicable. Cando as actua-
cións xudiciais así o exixan, este período prorrogarase por
prazos de tres meses, ata un máximo total de dezaoito, con
idénticos efectos aos sinalados anteriormente, co fin de
garantir a efectividade do dereito de protección da vítima.

3. Durante os tres primeiros meses da excedencia regu-
lada neste artigo, a funcionaria ten dereito a percibir as súas
retribucións íntegras e, de ser o caso, as prestacións familia-
res por fillo a cargo.
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4. As funcionarias interinas teñen dereito á excedencia
regulada neste artigo, ben que a reserva do posto de traballo
se manterá unicamente mentres non concorra ningunha das
causas de cesamento previstas para esta clase de persoal
nesta lei.

Artigo 177. Reingreso ao servizo activo

1. Finalizada a causa que determinou a declaración
nunha situación de excedencia voluntaria das reguladas
neste capítulo ou o prazo máximo de duración dela, o per-
soal funcionario de carreira está obrigado a solicitar o rein-
greso ao servizo activo no prazo dun mes. Unha vez acor-
dado o reingreso, está igualmente obrigado a tomar posesión
do correspondente posto de traballo no prazo dun mes, con-
tado 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 inte-
rese particular.

2. O reingreso ao servizo activo do persoal funcionario
de carreira que non teña reservado o posto de traballo efec-
tuarase mediante a participación nas convocatorias de con-
curso ou de libre designación para a provisión de postos de
traballo.

3. Así mesmo, o reingreso ao servizo activo poderá efec-
tuarse por adscrición provisional a un posto de traballo, de
acordo coas necesidades do servizo e sempre que se reúnan
os requisitos exixidos para ocupar o posto, nos termos regu-
lados polo artigo 97.

CAPÍTULO VI
Situación de excedencia forzosa

Artigo 178. Situación de excedencia forzosa

1. O persoal funcionario de carreira será declarado de
oficio na situación de excedencia forzosa cando, unha vez
concluído o período de suspensión firme ou de suspensión
provisional por condena a penas que non supoñan inhabili-
tación ou suspensión de emprego ou cargo público, pero
determinen a imposibilidade de desempeñar o posto de tra-
ballo, solicite o reingreso ao servizo activo nos termos e pra-
zos que se establecen nesta lei e non o poida obter por falta
de posto vacante con dotación orzamentaria.

2. O persoal funcionario de carreira que se atope na
situación de excedencia forzosa ten dereito a percibir as
retribucións básicas e, de ser o caso, as prestacións familia-
res por fillo a cargo, así como ao cómputo do tempo que per-
maneza nela para os efectos de trienios e dereitos no réxime
de Seguridade Social que resulte aplicable.

Se as retribucións básicas que corresponda percibir foren
inferiores ao salario mínimo interprofesional, complementa-
ranse ata alcanzar a contía deste.

3. O persoal funcionario de carreira que se encontre na
situación de excedencia forzosa está suxeito ás seguintes
obrigas:

a) Participar nos concursos convocados para postos ade-
cuados ao seu corpo ou escala, solicitando estes postos.

b) Aceptar os destinos adecuados ao seu corpo ou escala
que se lle ofrezan.

c) Participar nos cursos de formación a que sexa convo-
cado.

d) Non desempeñar postos de traballo no sector público
baixo ningún tipo de relación funcionarial ou contractual,
agás nos supostos excepcionais establecidos pola norma-
tiva sobre incompatibilidades e logo da correspondente
autorización.

4. O incumprimento de calquera das obrigas establecidas
na alínea anterior determinará a declaración da situación de
excedencia voluntaria por interese particular ou, no caso
previsto pola letra d), a declaración da situación que corres-
ponda consonte o previsto polo artigo 173 desta lei.

CAPÍTULO VII
Situacións de suspensión de funcións

Artigo 179. Suspensión de funcións

1. O persoal funcionario declarado na situación de sus-
pensión quedará privado durante o tempo de permanencia
nela do exercicio das súas funcións. Así mesmo, non poderá
prestar servizos en ningunha Administración ou institución
pública nin nos organismos, axencias ou entidades de dereito

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

110846

Número 451
21 de abril de 2015



público vinculados ou dependentes delas durante ese perí-
odo de tempo.

2. A suspensión de funcións pode ser provisional ou
firme. 

3. Pódese acordar a suspensión de funcións con carácter
provisional do persoal funcionario, incluído o persoal fun-
cionario interino, con ocasión da tramitación dun expediente
disciplinario nos termos establecidos polo artigo 194, así
como nos supostos de procesamento penal previstos no
artigo seguinte.

4. A suspensión firme de funcións impoñerase ao persoal
funcionario, incluído o persoal funcionario interino, en vir-
tude de sentenza ditada en causa criminal ou en virtude de
sanción disciplinaria, así como nos supostos de condena
penal previstos no artigo seguinte. O persoal funcionario
declarado na situación de suspensión firme de funcións que-
dará privado durante o tempo de permanencia nela, ademais
do exercicio das súas funcións, de todos os dereitos inheren-
tes á súa condición.

Artigo 180. Suspensión de funcións por razón de procesa-
mento ou condena penal

1. Cando na tramitación dun procedemento penal se
acorde a prisión provisional ou outras medidas que determi-
nen a imposibilidade de desempeñar o posto de traballo, o
persoal funcionario, incluído o persoal funcionario interino,
será declarado na situación de suspensión provisional de
funcións por todo o tempo a que se estenda a prisión provi-
sional ou as devanditas medidas.

O persoal funcionario que se encontre no suposto pre-
visto nesta alínea ten dereito a percibir durante o período de
suspensión as retribucións básicas e, de ser o caso, as pres-
tacións familiares por fillo a cargo, e manterá en todo caso o
posto de traballo que ocupase con carácter definitivo.

2. Así mesmo, o persoal funcionario, incluído o persoal
funcionario interino, que teña a condición de imputado nun
procedemento penal en que non se acorde a prisión provi-
sional nin outras medidas que determinen a imposibilidade
de desempeñar o posto de traballo poderá ser declarado
motivadamente na situación de suspensión provisional de

funcións polo tempo durante o cal manteña a devandita con-
dición, de así o xustificar a natureza dos feitos imputados.

O persoal funcionario que se encontre no suposto pre-
visto nesta alínea ten dereito a percibir durante o período de
suspensión a totalidade das súas retribucións, e manterá en
todo caso o posto de traballo que ocupase con carácter defi-
nitivo. O tempo de suspensión será computable para os efec-
tos de ascensos, trienios e dereitos no réxime de Seguridade
Social que sexa aplicable.

3. Finalizado o procedemento penal con sentenza firme
que impoña penas que non supoñan a inhabilitación ou sus-
pensión de emprego ou cargo público, pero determinen a
imposibilidade de desempeñar o posto de traballo, declara-
rase a situación de suspensión firme de funcións ata o total
cumprimento da condena, con perda do posto de traballo
cando exceda seis meses.

Artigo 181. Reingreso ao servizo activo

1. Se se revogar a prisión provisional ou as medidas que
determinen a imposibilidade de desempeñar o posto de tra-
ballo, deberase acordar a inmediata reincorporación do per-
soal funcionario ao seu posto de traballo, salvo que resulte
aplicable o previsto na alínea segunda ou na alínea terceira
do artigo anterior. Procederase do mesmo xeito no suposto
previsto na alínea segunda do devandito artigo cando se
levante a imputación á persoa afectada.

Se o procedemento penal rematar definitivamente sen atri-
bución de responsabilidade penal á persoa imputada, o tempo
de duración da suspensión provisional computarase como de
servizo activo, con recoñecemento de todos os dereitos eco-
nómicos e demais que procedan desde a data de suspensión.

2. Finalizada a suspensión firme de funcións, o persoal
funcionario de carreira está obrigado a solicitar o reingreso
ao servizo activo no prazo dun mes, contado desde o día
seguinte ao de finalización da devandita situación. O incum-
primento desta obriga determinará a declaración na situación
de excedencia por interese particular.

3. O reingreso ao servizo activo do persoal funcionario
de carreira que non teña reservado o posto de traballo que
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ocupase con carácter definitivo efectuarase mediante a par-
ticipación nas convocatorias de concurso ou de libre desig-
nación para a provisión de postos de traballo.

Así mesmo, o reingreso ao servizo activo poderá efec-
tuarse por adscrición provisional a un posto de traballo, de
acordo coas necesidades do servizo e sempre que se reúnan
os requisitos exixidos para ocupar o posto, nos termos regu-
lados polo artigo 97.

TÍTULO IX
Réxime disciplinario

CAPÍTULO I
Disposicións xerais

Artigo 182. Responsabilidade disciplinaria

1. Todo o persoal ao servizo das administracións públi-
cas incluídas no ámbito de aplicación desta lei queda suxeito
ao réxime disciplinario establecido no presente título.

2. O persoal que induza outros á realización de actos ou
condutas constitutivos de falta disciplinaria incorrerá na
mesma responsabilidade que estes.

3. Incorrerá en responsabilidade nos termos previstos
por esta lei o persoal ao servizo das administracións públi-
cas que encubra as faltas consumadas moi graves ou gra-
ves, ou coopere na súa execución con actos anteriores ou
simultáneos, cando destas faltas derive dano grave para a
Administración pública en que preste servizos ou para os
cidadáns.

4. O réxime disciplinario do persoal laboral réxese, no
non previsto neste título, pola lexislación laboral.

Artigo 183. Exercicio da potestade disciplinaria

1. As administracións públicas incluídas no ámbito de
aplicación desta lei corrixirán disciplinariamente as
infraccións do persoal ao seu servizo cometidas no exerci-
cio das súas funcións e cargos, sen prexuízo da responsa-
bilidade patrimonial ou penal que puider derivar de tales
infraccións.

2. A potestade disciplinaria exercerase de acordo cos
seguintes principios:

a) Legalidade e tipicidade das faltas e sancións, a través
da predeterminación normativa e, no caso do persoal laboral,
dos convenios colectivos.

b) Irretroactividade das disposicións sancionadoras non
favorables e retroactividade das favorables ao presunto
infractor.

c) Responsabilidade.

d) Proporcionalidade, aplicable tanto á clasificación das
faltas e sancións como á súa aplicación.

f) Presunción de inocencia.

3. Cando da instrución dun procedemento disciplinario
resulte a existencia de indicios fundados de criminalidade,
suspenderase a súa tramitación e poñerase en coñecemento
do Ministerio Fiscal.

4. Os feitos declarados probados por resolucións xudi-
ciais firmes vinculan a Administración.

5. Só se poderán sancionar disciplinariamente os feitos que
xa fosen sancionados disciplinaria ou penalmente cando non
exista identidade de fundamento e ben xurídico protexido.

CAPÍTULO II
Faltas disciplinarias

Artigo 184. Faltas moi graves

1. Son faltas moi graves dos empregados públicos:

a) O incumprimento do deber de respecto á Constitución
e ao Estatuto de autonomía de Galicia no exercicio da fun-
ción pública.

b) Toda actuación que supoña discriminación por razón
de orixe racial ou étnica, relixión ou conviccións, discapaci-
dade, idade ou orientación sexual, lingua, opinión, lugar de
nacemento ou veciñanza, sexo ou calquera outra condición
ou circunstancia persoal ou social, así como o acoso por
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razón de orixe racial ou étnica, relixión ou conviccións, dis-
capacidade, idade ou orientación sexual, e mais o acoso
moral, sexual e por razón de sexo.

c) O abandono do servizo, así como non facerse cargo
voluntariamente das tarefas ou funcións que teñen encomen-
dadas.

d) A adopción de acordos manifestamente ilegais que
causen prexuízo grave á Administración pública en que pres-
ten servizos ou aos cidadáns.

e) A publicación ou utilización indebida da documenta-
ción ou información a que teñan ou tivesen acceso por razón
do seu cargo ou función.

f) A neglixencia na custodia de segredos oficiais, decla-
rados así por lei ou clasificados como tales, que sexa causa
da súa publicación ou que provoque a súa difusión ou coñe-
cemento indebido.

g) O notorio incumprimento das funcións esenciais inhe-
rentes ao posto de traballo ou das funcións encomendadas.

h) A violación da imparcialidade utilizando as facultades
atribuídas para influír en procesos electorais de calquera
natureza e ámbito.

i) A desobediencia aberta ás ordes ou instrucións dun
superior, salvo que constitúan infracción manifesta do orde-
namento xurídico.

j) A prevalencia da condición de empregado público para
obter un beneficio indebido para si ou para outro.

k) A obstaculización ao exercicio das liberdades públicas
e dos dereitos sindicais.

l) A realización de actos encamiñados a coartar o libre
exercicio do dereito de folga.

m) O incumprimento da obriga de atender os servizos
esenciais en caso de folga.

n) O incumprimento das normas sobre incompatibilidades
cando iso dea lugar a unha situación de incompatibilidade.

ñ) A incomparecencia inxustificada nas comisións de
investigación das Cortes Xerais, do Parlamento de Galicia
e das asembleas lexislativas das demais comunidades
autónomas.

o) O acoso laboral.

2. Ademais, son faltas moi graves do persoal funcionario:

a) A agresión grave a calquera persoa con que se rela-
cione no exercicio das súas funcións.

b) As condutas constitutivas de delito doloso relaciona-
das co servizo que causen grave dano á Administración
pública en que presten servizos ou aos cidadáns.

c) A comisión dun delito doloso contra a liberdade e
indemnidade sexuais, apreciada por sentenza xudicial firme,
sempre que a vítima sexa unha persoa con que se relacione
no exercicio das súas funcións.

d) A realización de actos encamiñados a impedir a asis-
tencia ao posto de traballo de quen non queira participar
nunha folga.

3. Os convenios colectivos poderán tipificar como faltas
disciplinarias moi graves do persoal laboral as condutas pre-
vistas na alínea anterior.

Artigo 185. Faltas graves

1. Son faltas graves do persoal funcionario:

a) O incumprimento das ordes ou instrucións dos supe-
riores xerárquicos relacionadas co servizo ou das obrigas
concretas do posto de traballo, así como as neglixencias de
que deriven ou poidan derivar prexuízos graves para o ser-
vizo.

b) O abuso de autoridade no desempeño das súas fun-
cións. 

c) As condutas constitutivas de delito doloso relaciona-
das co servizo que causen dano á Administración pública en
que presten servizos ou á cidadanía, sempre que non consti-
túan falta moi grave. 
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d) A tolerancia polos superiores xerárquicos da comisión de
faltas moi graves ou graves do persoal baixo a súa dependencia. 

e) A desconsideración grave con calquera persoa con que
se relacione no exercicio das súas funcións. 

f) Causar dano grave á conservación dos locais, ao mate-
rial e aos demais elementos relacionados co servizo ou dar
lugar, por neglixencia inescusable, á súa deterioración,
perda, extravío ou subtracción.

g) A intervención nun procedemento administrativo
cando concorra algunha das causas de abstención legalmente
establecidas.

h) A emisión de informes ou propostas e a adopción de
resolucións ou acordos manifestamente ilegais, cando causen
prexuízo á Administración pública en que presten servizos ou
aos cidadáns, sempre que non constitúa falta moi grave. 

i) A falta inxustificada de rendemento que afecte o nor-
mal funcionamento dos servizos, sempre que non constitúa
falta moi grave.

j) O incumprimento do deber de sixilo respecto dos asun-
tos que se coñezan por razón do cargo ou función, sempre
que non constitúa falta moi grave.

k) O incumprimento das normas en materia de incompa-
tibilidades cando non supoña o mantemento dunha situación
de incompatibilidade. 

l) O incumprimento inxustificado, total ou parcial, da
xornada de traballo que, acumulado, supoña un mínimo de
dez horas ao mes, ou porcentaxe equivalente no caso de que
o seu cómputo se faga por períodos superiores ao mes. Para
estes efectos, enténdese por incumprimento total da xornada
de traballo diaria a ausencia inxustificada do posto de traba-
llo durante a duración íntegra daquela.

m) A falta de asistencia reiterada, sen causa xustificada,
ás accións formativas que teñan carácter obrigatorio. 

n) As accións ou omisións dirixidas a evadir os sistemas
de control de horarios ou a impedir que sexan detectados os
incumprimentos inxustificados da xornada de traballo. 

ñ) O incumprimento das obrigas impostas pola normativa
de prevención de riscos laborais do cal poidan derivar riscos
graves e inminentes para a seguridade e saúde das persoas. 

o) O emprego ou a autorización para usos particulares de
medios ou recursos de carácter oficial ou a achega destes a
terceiros, salvo que pola súa escasa entidade constitúa falta
leve. 

p) A simulación de enfermidade ou accidente cando
comporte ausencia do traballo. 

q) A grave perturbación do servizo que impida o normal
funcionamento deste.

r) O atentado grave á dignidade do persoal funcionario
ou da Administración pública en que presten servizos.

s) Non prestar a colaboración debida durante a instrución
dun procedemento disciplinario, incluída a incomparecencia
inxustificada como testemuña logo de citación debidamente
notificada.

t) A falsidade de carácter esencial en calquera manifesta-
ción ou documento que se xunte ou incorpore a unha decla-
ración responsable ou a unha comunicación previa.

u) A promoción ou participación en calquera liorta ou
altercado grave no centro de traballo.

v) A realización dentro da xornada de traballo, de
maneira reiterada ou con ánimo de lucro, doutro tipo de acti-
vidades, de carácter persoal ou profesional.

w) A aceptación de calquera regalo, favor ou servizo en
condicións vantaxosas que vaia máis alá dos usos habituais,
sociais e de cortesía.

x) O encubrimento de faltas consumadas moi graves e a
cooperación na súa execución con actos anteriores ou simul-
táneos, cando destas faltas derive dano grave para a Adminis-
tración pública en que presten servizos ou para os cidadáns.

2. Os convenios colectivos tipificarán as faltas discipli-
narias graves do persoal laboral atendendo ás seguintes cir-
cunstancias:
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a) O grao en que se vulnerase a legalidade ou os princi-
pios de actuación e o código de conduta dos empregados
públicos establecidos nesta lei.

b) A gravidade dos danos causados ao interese público,
ao patrimonio ou aos bens da Administración pública en que
se presten servizos ou dos cidadáns.

c) O descrédito para a imaxe pública da Administración
pública en que se presten servizos.

Artigo 186. Faltas leves

1. Son faltas leves do persoal funcionario:

a) O incumprimento inxustificado do horario de traballo,
cando non supoña falta grave. 

b) A falta inxustificada de asistencia dun día. 

c) A incorrección con outros empregados públicos ou cos
cidadáns con que se relacione no exercicio das súas funcións. 

d) O descoido ou a neglixencia no exercicio das súas fun-
cións.

e) A presentación extemporánea de partes de alta a partir
do cuarto día de atraso.

f) O encubrimento de faltas consumadas graves e a coo-
peración na súa execución con actos anteriores ou simultá-
neos, cando destas faltas derive dano grave para a Adminis-
tración pública en que presten servizos ou para os cidadáns.

g) Calquera outro incumprimento dos deberes e obrigas
do persoal funcionario, así como dos principios de actuación
do artigo 73, sempre que non deba ser cualificado como falta
moi grave ou grave.

2. Os convenios colectivos tipificarán as faltas discipli-
narias leves do persoal laboral atendendo ás mesmas cir-
cunstancias sinaladas para as faltas graves.

CAPÍTULO III
Sancións disciplinarias

Artigo 187. Sancións por faltas moi graves

Pola comisión de faltas moi graves pode impoñerse
algunha das seguintes sancións:

a) Separación do servizo do persoal funcionario, que no
suposto do persoal funcionario interino comporta a revoga-
ción do nomeamento, e que implica, en todo caso, a inhabi-
litación para o acceso á función pública nos termos recolli-
dos na letra c) da alínea primeira do artigo 50.

No suposto do persoal funcionario interino, a revogación
do nomeamento implica tamén a exclusión definitiva da
totalidade das listas de espera ou bolsas de emprego.

b) Despedimento disciplinario do persoal laboral ou do
persoal directivo con contrato de alta dirección, que com-
porta a inhabilitación para ser titular dun novo contrato de
traballo nos termos recollidos na letra c) da alínea primeira
do artigo 50.

No suposto do persoal laboral temporal, o despedimento
disciplinario implica tamén a exclusión definitiva da totali-
dade das listas de espera ou bolsas de emprego.

Procederá a readmisión do persoal laboral fixo cando
sexa declarado improcedente o despedimento acordado
como consecuencia da incoación dun expediente discipli-
nario.

c) Suspensión firme de funcións, ou de emprego e soldo
no caso do persoal laboral, por un período de entre tres anos
e un día e seis anos. 

No suposto do persoal funcionario interino e do persoal
laboral temporal, a suspensión de funcións ou de emprego e
soldo implica tamén a exclusión da totalidade das listas de
espera ou bolsas de emprego que se encontren vixentes no
momento de impoñerse a sanción polo mesmo período de
duración desta.

d) Traslado forzoso con cambio de localidade por un
período de entre un ano e un día e tres anos, que impedirá
obter destino, por ningún procedemento, na localidade desde
a cal se produciu o traslado.

e) Demérito, que pode consistir nalgunha das seguintes
medidas:
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— Perda de dous graos no sistema de carreira horizontal
e privación do dereito a ser avaliado para o ascenso de grao
por un período de entre dous anos e un día e catro anos. 

— Imposibilidade de participar en procedementos de
provisión de postos ou de promoción interna por un período
de entre dous anos e un día e catro anos. 

— Prohibición de ocupar os postos que regulamentaria-
mente se determinen por un período de entre dous anos e un
día e catro anos.

Artigo 188. Sancións por faltas graves

Pola comisión de faltas graves pode impoñerse algunha
das seguintes sancións:

a) Suspensión firme de funcións, ou de emprego e soldo
no caso do persoal laboral, por un período de entre quince
días e tres anos. 

No suposto do persoal funcionario interino e do persoal
laboral temporal, a suspensión de funcións ou de emprego e
soldo implica tamén a exclusión da totalidade das listas de
espera ou bolsas de emprego que se encontren vixentes no
momento de impoñerse a sanción por un período dun ano e
un día, ou polo mesmo período de duración da suspensión de
este ser superior.

b) Traslado forzoso con cambio de localidade por un perí-
odo dun ano, que impedirá obter destino, por ningún proce-
demento, na localidade desde a cal se produciu o traslado. 

c) Traslado forzoso sen cambio de localidade por un
período dun ano.

d) Demérito, que pode consistir nalgunha das seguintes
medidas:

— Perda dun grao no sistema de carreira horizontal e pri-
vación do dereito a ser avaliado para o ascenso de grao por
un período de entre seis meses e dous anos. 

— Imposibilidade de participar en procedementos de
provisión de postos ou de promoción interna por un período
de entre seis meses e dous anos. 

— Prohibición de ocupar os postos que regulamentaria-
mente se determinen por un período de entre seis meses e
dous anos.

Artigo 189. Sancións por faltas leves

As faltas leves pódense corrixir con algunha das seguin-
tes sancións:

a) Suspensión firme de funcións, ou de emprego e soldo no
caso do persoal laboral, por un período inferior a quince días. 

No suposto do persoal funcionario interino e do persoal
laboral temporal, a suspensión de funcións ou de emprego e
soldo implica tamén a exclusión da totalidade das listas de
espera ou bolsas de emprego que se encontren vixentes no
momento de impoñerse a sanción por un período máximo
dun ano.

b) Apercibimento escrito.

Artigo 190. Disposicións comúns ás sancións disciplinarias

1. En todos os casos de imposición de sancións discipli-
narias poderá establecerse, de forma complementaria á san-
ción principal imposta, a obriga de realizar cursos de forma-
ción sobre ética pública. 

2. A determinación do alcance de cada sanción, dentro da
graduación establecida neste capítulo, efectuarase tomando
en consideración as seguintes circunstancias:

a) O grao de intencionalidade, descoido ou neglixencia
que se revele na conduta.

b) O dano producido aos intereses públicos ou de parti-
culares.

c) A reiteración, por comisión no termo dun ano doutra
infracción de distinta natureza, ou a reincidencia, por comi-
sión no termo dun ano de máis dunha infracción da mesma
natureza, en ambos os casos cando así se declarase por reso-
lución firme en vía administrativa. Para estes efectos, non se
computarán as sancións canceladas.

d) O grao de participación.
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3. Consideraranse circunstancias atenuantes, que permi-
tirán impoñer unha sanción das previstas para infraccións de
menor gravidade que a cometida, a corrección polo respon-
sable da falta disciplinaria da situación creada pola comisión
desta no prazo que se sinale no correspondente requiri-
mento, así como a ausencia de prexuízos relevantes para a
Administración pública en que se presten servizos e para os
cidadáns.

4. Os convenios colectivos poderán adaptar ás peculiari-
dades do persoal laboral as sancións disciplinarias previstas
neste capítulo.

CAPÍTULO IV
Procedemento disciplinario

Artigo 191. Principios xerais

1. Non se pode impoñer sanción disciplinaria ningunha
sen a tramitación do procedemento previamente establecido.

2. O procedemento disciplinario determinarase regula-
mentariamente, de conformidade cos principios de eficacia,
celeridade, economía procesual, incoación e impulso de ofi-
cio e contradición, e con pleno respecto aos dereitos e garan-
tías de defensa.

3. No procedemento disciplinario quedará establecida a
debida separación entre a fase instrutora e a sancionadora, as
cales se deben encomendar a órganos distintos.

4. Con anterioridade á iniciación do procedemento,
poderanse realizar actuacións previas con obxecto de deter-
minar con carácter preliminar se concorren circunstancias
que xustifiquen tal iniciación. En especial, estas actuacións
orientaranse a determinar, coa maior precisión posible, os
feitos susceptibles de motivar a incoación do procedemento,
a identificación da persoa ou das persoas que poidan resul-
tar responsables e as circunstancias relevantes que concorran
nuns e outros.

5. A duración máxima do procedemento disciplinario
será dun ano. Vencido este prazo sen notificarse a resolución
que poña fin ao procedemento, declararase de oficio a cadu-
cidade deste e ordenarase o arquivamento das actuacións. Os
procedementos caducados non interrompen a prescrición
das faltas disciplinarias.

Nos supostos en que o procedemento se paralizar por
causa imputable á persoa interesada, interromperase o cóm-
puto do prazo para resolver e notificar a resolución.

A caducidade do procedemento non impide a incoación
dun novo procedemento polos mesmos feitos, sempre que
non se producise a prescrición da falta.

6. Se durante a substanciación dun procedemento dis-
ciplinario a persoa contra a cal se dirixe perde a condición
de empregado público, declararase de oficio a finalización
do procedemento e ordenarase o arquivamento das actua-
cións.

Malia o anterior, se se tratar de persoal funcionario
interino ou laboral temporal que perde esa condición por
finalización do nomeamento ou do contrato, poderase con-
tinuar a tramitación do procedemento. Se no momento de
se ditar resolución a persoa interesada tiver de novo a con-
dición de empregado público, aplicarase, de ser o caso, a
sanción disciplinaria que corresponda. En caso contrario,
a execución da sanción quedará en suspenso ata que, de
ser o caso, a persoa interesada teña de novo a condición de
empregado público, momento en que se procederá a apli-
car a correspondente sanción sempre que esta non prescri-
bise.

7. Para a imposición de faltas leves establecerase un pro-
cedemento sumario que garantirá en todo caso a audiencia
da persoa interesada.

Artigo 192. Dereitos de defensa

Os empregados públicos gozan dos seguintes dereitos de
defensa nos procedementos disciplinarios:

a) A ser notificados da identidade do instrutor e, de ser o
caso, do secretario do procedemento, e mais da autoridade
competente para resolver, así como a recusalos polas causas
legalmente establecidas. A presentación da recusación non
supoñerá a suspensión do procedemento.

b) A ser notificados dos feitos que se lles imputen, das
faltas disciplinarias que tales feitos poidan constituír e das
sancións que, de ser o caso, se lles puideren impoñer, así
como da resolución que poña fin ao procedemento.
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c) A formular alegacións, propoñer proba e utilizar os
demais medios de defensa admitidos polo ordenamento xurí-
dico que resulten procedentes.

d) A actuar no procedemento con asistencia letrada ou
dos representantes sindicais que determinen.

Artigo 193. Medidas provisionais

1. Durante a substanciación do procedemento disciplina-
rio, o órgano competente para resolver pode adoptar,
mediante resolución motivada, as medidas provisionais que
coide oportunas para asegurar a eficacia da resolución que se
poida ditar, garantir o normal funcionamento dos servizos
públicos e a necesaria protección dos intereses xerais e mais
corrixir, de ser o caso, os efectos da infracción cometida.

2. Non se poden adoptar medidas provisionais que poi-
dan causar prexuízo de difícil ou imposible reparación ou
impliquen violación de dereitos amparados polas leis.

3. As medidas provisionais poden ser alzadas ou modifi-
cadas durante a tramitación do procedemento, de oficio ou
por instancia de parte, en virtude de circunstancias sobrevi-
das ou que non puideron ser tidas en conta no momento da
súa adopción.

4. As medidas provisionais extínguense coa eficacia da
resolución que poña fin ao procedemento disciplinario, sen
prexuízo do previsto na alínea cuarta do artigo 195.

Artigo 194. Suspensión provisional de funcións

1. A suspensión de funcións como medida provisional na
tramitación dun expediente disciplinario non pode exceder
seis meses, agás no caso de paralización do procedemento
imputable á persoa interesada.

2. O persoal funcionario en suspensión provisional de
funcións ten dereito a percibir durante o período de suspen-
sión as retribucións básicas e, de ser o caso, as prestacións
familiares por fillo a cargo.

3. Cando a suspensión provisional se eleve a defini-
tiva, a persoa afectada deberá devolver o percibido
durante o tempo de duración daquela. Se a suspensión pro-

visional non se chegar a converter en sanción definitiva, a
Administración deberá restituír á persoa afectada a dife-
renza entre os haberes realmente percibidos e os que debe-
ría ter percibido de se encontrar con plenitude de dereitos.

4. O tempo de permanencia en suspensión provisional
será de aboamento para o cumprimento da suspensión firme.

5. Cando a suspensión non sexa declarada firme, o tempo de
duración dela computarase como de servizo activo e deberase
acordar a inmediata reincorporación da persoa afectada ao seu
posto de traballo, con recoñecemento de todos os dereitos eco-
nómicos e demais que procedan desde a data de suspensión.

Artigo 195. Resolución

1. A resolución que poña fin ao procedemento disciplina-
rio será motivada e resolverá todas as cuestións del derivadas.

2. Na resolución non se poden aceptar feitos distintos dos
determinados no curso do procedemento, con independencia
da súa diferente valoración xurídica.

3. A resolución será executiva cando sexa firme en vía
administrativa, sen prexuízo da suspensión da súa eficacia nos
supostos legalmente previstos. Regulamentariamente poderán
determinarse outros supostos de suspensión ou inexecución
das resolucións que impoñan sancións disciplinarias.

4. Na resolución poderán adoptarse, de ser o caso, as dis-
posicións cautelares precisas para garantir a súa eficacia en
canto non sexa executiva ou non se produza a completa exe-
cución da sanción imposta.

5. As resolucións sancionadoras anotaranse no corres-
pondente rexistro de persoal con indicación das faltas que as
motivaron.

CAPÍTULO V
Extinción da responsabilidade disciplinaria

Artigo 196. Causas de extinción da responsabilidade disci-
plinaria

A responsabilidade disciplinaria extínguese polo cumpri-
mento da sanción, pola prescrición da falta ou da sanción e
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mais pola perda da condición de empregado público da per-
soa suxeita a responsabilidade, sen prexuízo do disposto no
parágrafo segundo da alínea quinta do artigo 191.

Artigo 197. Prescrición das faltas e das sancións

1. As faltas disciplinarias moi graves prescriben aos tres
anos, as graves aos dous anos e as leves aos seis meses. 

2. As sancións impostas por faltas moi graves prescriben
aos tres anos, as impostas por faltas graves aos dous anos e
as impostas por faltas leves ao ano. 

3. O prazo de prescrición das faltas comeza a contarse
desde que a falta se cometese, ou desde o cesamento da súa
comisión cando se trate de faltas continuadas. Para os efec-
tos desta lei, enténdese por falta continuada a constituída por
accións ou omisións que se prolongan no tempo sen solución
de continuidade.

Interrompe a prescrición a iniciación, con coñecemento
da persoa interesada, do procedemento disciplinario. A pres-
crición prosegue se o procedemento estivo paralizado
durante máis dun mes por causa non imputable ao presunto
responsable. 

4. O prazo de prescrición das sancións comeza a contarse
desde a firmeza da resolución sancionadora.

Interrompe a prescrición a iniciación, con coñecemento
da persoa interesada, do procedemento de execución da san-
ción. A prescrición prosegue se o procedemento estivo para-
lizado durante máis dun mes por causa non imputable á per-
soa sancionada.

Artigo 198. Cancelación das sancións

1. As anotacións das sancións no correspondente rexistro
de persoal serán canceladas, de oficio ou por solicitude da
persoa interesada, cando transcorran os seguintes prazos
desde o cumprimento da sanción e sempre que non se impu-
xese unha nova sanción dentro deles:

a) Un ano para as sancións impostas por faltas leves.

b) Dous anos para as sancións impostas por faltas graves.

c) Tres anos para as sancións impostas por faltas moi gra-
ves.

2. No caso de reiteración ou reincidencia durante os pra-
zos previstos na alínea anterior, os prazos de cancelación
das respectivas anotacións serán de dobre duración que a
sinalada.

3. A anotación da sanción de separación do servizo non
será obxecto de cancelación.

TÍTULO X
Especialidades do persoal ao servizo das entidades locais

Artigo 199. Persoal funcionario interino

Nos casos e circunstancias determinados polo artigo 23
desta lei, as entidades locais non poderán contratar persoal
laboral temporal e deberán nomear, de resultar necesario,
persoal funcionario interino nos termos previstos polo
devandito artigo.

Artigo 200. Persoal eventual

1. O número, as características e as retribucións do persoal
eventual serán determinados polo pleno de cada entidade local
ao comezo do seu mandato. Estas determinacións só poden
modificarse con motivo da aprobación dos orzamentos anuais.

2. O nomeamento e o cesamento deste persoal son libres
e corresponden á persoa titular da alcaldía ou da presidencia
da entidade local correspondente. En todo caso, cesa auto-
maticamente cando se produza o cesamento ou expire o
mandato da autoridade á que presten a súa función de con-
fianza ou asesoramento especial, nos termos previstos polo
artigo 30 desta lei.

3. Os nomeamentos de persoal eventual, as súas retribu-
cións e a súa dedicación publicaranse no boletín oficial da
provincia e, de ser o caso, no propio da corporación.

Artigo 201. Relación de postos de traballo

1. As entidades locais deberán elaborar unha relación de
postos de traballo que conteña todos os postos de traballo
existentes nelas.
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2. A relación de postos de traballo, logo do cumprimento
dos trámites preceptivos que correspondan, será aprobada
inicialmente polo órgano da entidade local que resulte com-
petente segundo o establecido pola lexislación de réxime
local e sometida a información pública por un prazo non
inferior a vinte días. Transcorrido o devandito prazo, a apro-
bación elevarase a definitiva se non se formularon reclama-
cións, suxestións ou alegacións. En caso contrario, a rela-
ción de postos de traballo deberá ser obxecto de aprobación
definitiva logo da resolución das reclamacións, suxestións
ou alegacións presentadas.

3. Unha vez aprobada definitivamente, da relación de
postos de traballo remitirase copia aos órganos competentes
da Administración xeral do Estado e da Administración xeral
da Comunidade Autónoma de Galicia dentro do prazo de
trinta días, e será publicada integramente no boletín oficial
da provincia.

Artigo 202. Clasificación do persoal funcionario de carreira
propio das entidades locais

1. O persoal funcionario de carreira propio das entidades
locais clasificarase consonte o establecido por cada corpora-
ción local no marco do previsto na lexislación básica estatal
aplicable.

2. As clasificacións establecidas agruparanse de acordo
coa titulación exixida para o ingreso nelas, consonte o pre-
visto pola lexislación básica estatal aplicable.

Artigo 203. Oferta de emprego público

1. As entidades locais aprobarán e publicarán anual-
mente, dentro do prazo dun mes desde a aprobación do seu
orzamento, a oferta de emprego público para o ano corres-
pondente, axustándose aos criterios fixados na normativa
básica estatal, así como aos criterios que regulamentaria-
mente se establezan en desenvolvemento daquela para a súa
debida coordinación coas ofertas de emprego do resto das
administracións públicas.

2. Non poderá nomearse persoal interino para prazas que
non se incluísen na oferta de emprego público, agás cando se
trate de vacantes producidas con posterioridade á súa apro-
bación.

Artigo 204. Selección e provisión de postos de traballo 

1. Cada entidade local levará a cabo os procesos de
selección do seu persoal propio, de acordo coas regras bási-
cas, en particular en materia de titulación, e cos programas
mínimos fixados pola lexislación básica do Estado, e mais
co disposto por esta lei e as súas disposicións de desenvol-
vemento.

2. Os procesos de selección e os procedementos de
provisión de postos de traballo do persoal propio das enti-
dades locais réxense polas bases que aprobe o órgano da
entidade local que resulte competente consonte a lexisla-
ción de réxime local, a quen corresponderá tamén a con-
vocatoria.

3. Malia o previsto nas alíneas anteriores, as entidades
locais, por acordo do pleno, poderán encomendar á Admi-
nistración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia a
selección do seu persoal. Neste caso, a consellaría compe-
tente en materia de Administración local aprobará as bases
e as convocatorias e efectuará os correspondentes procesos
selectivos no marco do establecido pola encomenda e por
esta lei.

4. Os anuncios de convocatorias de probas de acceso ao
emprego público local e dos procedementos para a provisión
de postos de traballo deben publicarse no Boletín Oficial del
Estado e no Diario Oficial de Galicia. As bases publicaranse
no boletín oficial da provincia.

5. O nomeamento das persoas que superen o correspon-
dente procedemento selectivo corresponderá ao órgano que,
consonte a lexislación de réxime local, exerza a xefatura
directa do persoal.

Artigo 205. Rehabilitación da condición de persoal funcio-
nario

Nas entidades locais corresponde ao pleno da corpora-
ción a competencia para conceder a rehabilitación da con-
dición de persoal funcionario prevista pola alínea segunda
do artigo 69 desta lei, agás no caso do persoal funcionario
con habilitación de carácter estatal, respecto do cal tal com-
petencia será exercida consonte o disposto na normativa
básica estatal.

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

110856

Número 451
21 de abril de 2015



Artigo 206. Colaboración da Administración xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia na avaliación do desem-
peño do persoal ao servizo das entidades locais

Naqueles supostos en que as entidades locais carezan dos
medios persoais necesarios para levar a cabo a avaliación do
desempeño do seu persoal, poderán solicitar a colaboración
para tal fin da Administración xeral da Comunidade Autó-
noma de Galicia, a través da dirección xeral competente en
materia de Administración local.

Artigo 207. Mobilidade interadministrativa

Na Administración xeral da Comunidade Autónoma de
Galicia, a porcentaxe de postos de traballo abertos á provi-
sión por persoal funcionario ou laboral procedente das enti-
dades locais queda condicionada ao establecemento de crite-
rios de reciprocidade mediante os correspondentes conve-
nios ou instrumentos de colaboración, agás no caso do
persoal funcionario con habilitación de carácter nacional, ao
cal se lle aplicará o establecido na normativa autonómica
específica.

En todo caso, os criterios xerais deberán ser acordados
de xeito global cos representantes dos concellos galegos na
Federación Galega de Municipios e Provincias.

Artigo 208. Realización polo persoal funcionario propio das
entidades locais de funcións e tarefas no ámbito territorial
doutras entidades locais

1. De acordo co principio de colaboración interadmi-
nistrativa, o persoal funcionario propio dunha entidade
local poderá realizar funcións e tarefas no ámbito territorial
doutra entidade local. Para iso, as entidades interesadas
deberán formalizar o oportuno convenio, o cal especifi-
cará:

a) O ámbito de aplicación.

b) Os servizos afectados pola realización de funcións e
tarefas no ámbito territorial doutra entidade local.

c) O persoal asignado aos devanditos servizos.

d) As funcións e tarefas que desenvolverá o persoal afectado.

2. No expediente deberá constar a conformidade do per-
soal afectado, que manterá en todo caso a súa relación fun-
cionarial coa entidade local a que pertenza.

Artigo 209. Xornada de traballo

A xornada de traballo do persoal funcionario das entida-
des locais será en cómputo anual a mesma que se fixe para
o persoal funcionario da Administración xeral do Estado.
Así mesmo, aplicaránselle as mesmas normas sobre equiva-
lencia e redución de xornada.

Artigo 210. Retribucións complementarias

1. A contía global das retribucións complementarias do
persoal ao servizo das entidades locais será fixada polo
pleno de cada corporación dentro dos límites máximos e
mínimos que sinale a normativa estatal aplicable.

2. O persoal ao servizo das entidades locais non pode
participar na distribución de fondos de ningunha clase nin
percibir remuneracións distintas das previstas nesta lei,
incluídas as derivadas da confección de proxectos, a direc-
ción ou inspección de obras, os orzamentos, as asesorías ou
a emisión de ditames e informes.

As cantidades procedentes dos indicados fondos inclui-
ranse no orzamento de ingresos da respectiva entidade.

Artigo 211. Procedemento disciplinario

1. Son órganos competentes para a incoación dos expe-
dientes disciplinarios ao persoal propio das entidades locais
a persoa titular da presidencia da corporación ou o membro
desta que, por delegación daquela, exerza a xefatura directa
do persoal.

No caso do persoal funcionario con habilitación de
carácter nacional, aplicarase o disposto na normativa básica
estatal e na normativa autonómica específica.

2. O órgano competente para acordar a incoación do
expediente serao tamén para nomear a persoa instrutora e
para adoptar e alzar medidas provisionais nos termos previs-
tos nesta lei, así como para instruír dilixencias previas antes
de decidir sobre a incoación.
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3. O nomeamento como instrutor do expediente debe
recaer en persoal funcionario de carreira de calquera Admi-
nistración pública que pertenza a un corpo ou escala do
mesmo ou superior subgrupo ou grupo de clasificación pro-
fesional, no suposto de que este non teña subgrupo, ao da
persoa contra a cal se dirixa o expediente, ou á súa categoría
profesional se tivese a condición de persoal laboral.

4. É órgano competente para a resolución dos expedien-
tes disciplinarios incoados ao persoal propio das entidades
locais a persoa titular da presidencia da corporación, que
dará conta deseguido ao pleno.

No caso do persoal funcionario con habilitación de
carácter nacional, aplicarase o disposto na normativa básica
estatal e na normativa autonómica específica.

5. As sancións disciplinarias que se impoñan ao persoal
funcionario ao servizo das entidades locais anotaranse nas
súas follas de servizos e, en todo caso, no rexistro de persoal,
con indicación das faltas que as motivaron. O procedemento
para a cancelación destas inscricións determinarase regula-
mentariamente.

6. No non previsto neste artigo, a tramitación dos expe-
dientes disciplinarios do persoal ao servizo das entidades
locais axustarase ao procedemento establecido para o per-
soal ao servizo da Administración xeral da Comunidade
Autónoma de Galicia. 

Disposición adicional primeira. Definicións

Para os efectos desta lei, enténdese por:

a) Órganos estatutarios: o Parlamento de Galicia, o Vale-
dor do Pobo, o Consello da Cultura Galega e o Consello de
Contas. 

b) Persoas con discapacidade: as definidas como tales na
alínea segunda do artigo 1 da Lei 51/2003, do 2 de decem-
bro, de igualdade de oportunidades, non discriminación e
accesibilidade universal das persoas con discapacidade, ou
na norma que a substitúa.

c) Localidade: o correspondente termo municipal.
Exceptúase o caso do persoal estatutario, para o cal esta
expresión enténdese que fai referencia á correspondente área

de saúde, agás no caso dos permisos por falecemento, acci-
dente ou enfermidade graves, hospitalización ou interven-
ción cirúrxica dun familiar, no cal se aplicará o réxime xeral
previsto no primeiro inciso desta letra.

d) Parella de feito: quen, respecto da persoa de referen-
cia, mantén unha relación que pode acreditar a través da ins-
crición nun rexistro público oficial de unións de feito.

e) Enfermidades graves: as enunciadas no anexo do Real
decreto 1148/2011, do 29 de xullo, para a aplicación e o des-
envolvemento, no sistema da Seguridade Social, da presta-
ción económica por coidado de menores afectados por can-
cro ou outra enfermidade grave, ou na norma que o substitúa.

Disposición adicional segunda. Ámbito específico de aplicación

1. Son aplicables ao persoal das entidades do sector
público autonómico e local que non estean incluídas no
artigo 4 e que así se definan na súa normativa específica as
previsións desta lei relativas a:

a) Principios de selección.

b) Acceso ao emprego público das persoas con discapa-
cidade.

c) Principios de actuación.

d) Deberes e código de conduta.

2. As entidades instrumentais adscritas á Consellería de
Sanidade e ao Servizo Galego de Saúde réxense en materia
de persoal polo disposto na Lei 8/2008, do 10 de xullo, de
saúde de Galicia, e pola súa normativa específica, sen pre-
xuízo de que se lles aplique o establecido na alínea primeira
desta disposición.

Disposición adicional segunda bis. Organismos públicos
dotados de independencia funcional ou dunha especial auto-
nomía respecto da Xunta de Galicia

Para os efectos desta lei, o Consello Económico e Social
de Galicia, o Consello Galego de Relacións Laborais e os
demais organismos públicos aos que se lles recoñeza expresa-
mente por unha lei a independencia funcional ou unha espe-
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cial autonomía respecto da Xunta de Galicia enténdense asi-
milados ás entidades públicas instrumentais do sector público
autonómico, sen prexuízo das especialidades establecidas
pola súa normativa específica nos aspectos precisos para facer
plenamente efectiva a devandita independencia ou autonomía.

Disposición adicional terceira. Competencias en materia de
persoal das entidades públicas instrumentais do sector
público autonómico de Galicia

Os órganos competentes das entidades públicas instru-
mentais do sector público autonómico de Galicia exercerán
sobre o persoal laboral propio as facultades que lles atribúen
a Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e fun-
cionamento da Administración xeral e do sector público
autonómico de Galicia, e a súa normativa específica.

Disposición adicional cuarta. Equivalencia de titulacións
para os efectos do acceso aos corpos e escalas do persoal
funcionario dos subgrupos de clasificación profesional A1 e
A2 e do grupo B

1. Poden acceder aos corpos e escalas de persoal funcio-
nario do subgrupo de clasificación profesional A1 as persoas
que estean en posesión das titulacións de licenciatura, enxe-
ñaría, arquitectura ou equivalente.

2. Poden acceder aos corpos e escalas de persoal funcio-
nario do subgrupo de clasificación profesional A2 as persoas
que estean en posesión das titulacións de enxeñaría técnica,
diplomatura universitaria, arquitectura técnica ou equiva-
lente. Para os efectos do establecido nesta disposición, con-

sidérase equivalente ao título de diplomado universitario ter
superados tres cursos completos de licenciatura.

3. Poden acceder aos corpos e escalas de persoal funcio-
nario do grupo de clasificación profesional B as persoas que
estean en posesión da titulación de técnico especialista ou
equivalente.

Disposición adicional quinta. Colaboración coas organiza-
cións, asociacións ou entidades que teñan por obxecto a
promoción e defensa das persoas con discapacidade

Coa finalidade de conseguir a plena integración das per-
soas con discapacidade no emprego público, as administra-
cións públicas incluídas no ámbito de aplicación desta lei
poden asinar acordos con organizacións, asociacións ou
entidades que teñan por obxecto a promoción e defensa das
persoas con discapacidade.

Disposición adicional sexta. Altos cargos da Administración
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades
instrumentais do sector público autonómico para os efectos
da situación de servizos especiais

Para os efectos da declaración do persoal funcionario de
carreira na situación administrativa de servizos especiais
regulada nesta lei, considerarase que se asimilan no seu
rango administrativo a altos cargos exclusivamente aqueles
postos ou cargos en entidades instrumentais do sector
público autonómico que estean comprendidos no ámbito de
aplicación da Lei 9/1996, do 18 de outubro, de incompatibi-
lidades dos membros da Xunta de Galicia e altos cargos da
Administración autonómica, ou da norma que a substitúa.
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Disposición adicional sétima. Escalas e especialidades dos corpos de Administración 
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia 
 

1. No corpo superior existen as seguintes escalas e especialidades:  
 
 

 
Denominación Especialidades Subgrupo Funcións Titulación 

Escala de letrados   A1 - Asesoramento en dereito e 
representación e defensa en 
xuízo en todo tipo de 
procesos xudiciais, así como 
perante órganos 
administrativos e en 
procedementos arbitrais, da 
Administración xeral da 
Comunidade Autónoma de 
Galicia, das entidades 
instrumentais do sector 
público autonómico e dos 
órganos estatutarios, nos 
termos establecidos polo 
Regulamento orgánico da 
Asesoría Xurídica da Xunta 
de Galicia, aprobado polo 
Decreto 343/2003, do 11 de 
xullo, ou pola norma que o 
substitúa. 

- Licenciado en 
Dereito. 
- Graduado e curso de 
formación para 
avogados previsto na 
Lei 34/2006, do 30 de 
outubro, sobre o acceso 
ás profesións de 
avogado e procurador 
dos tribunais, ou na 
norma que a substitúa. 

Escala de sistemas e 
tecnoloxía da información 

  A1 - Funcións directivas nas 
áreas de tecnoloxía da 
información e das 
comunicacións, así como a 
planificación, o deseño e o 
desenvolvemento de sistemas 
operativos e de 
comunicacións. 
- Dirección de proxectos de 
desenvolvemento e 
mantemento de aplicacións. 
- Auditoría, planificación, 
control de calidade e 
seguridade informáticas e 
técnicas de sistemas e 
comunicacións de nivel 
superior. 

- Licenciado ou 
graduado nunha 
titulación de calquera 
rama. 

Escala superior de finanzas Inspección e xestión 
financeira e tributaria 

A1 - Inspección contable e 
financeira das caixas de 
aforros e demais institucións 
de crédito corporativo, así 
como as actuacións en 
materia de tutela financeira 
das corporacións locais e as 
de inspección e seguimento 
das subvencións, operacións 
de endebedamento e avais 
efectuadas pola Xunta de 
Galicia. 
- Investigación e 
comprobación dos tributos 
propios, dos tributos cedidos 
e demais ingresos da 
lexislación de taxas, prezos e 
exaccións reguladoras, así 
como a práctica das 
liquidacións a que as ditas 
funcións dean lugar e a 
obtención de información con 
transcendencia para a 
aplicación dos tributos.  
- Xestión, liquidación, 

- Licenciado ou 
graduado nunha 
titulación de calquera 
rama. 
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recadación e tesouraría dos 
tributos propios, dos tributos 
cedidos e demais ingresos da 
lexislación de taxas, prezos e 
exaccións reguladoras, así 
como a revisión dos actos que 
en virtude da normativa 
vixente sexan da competencia 
dos órganos que teñen 
encomendada a xestión 
tributaria.  

Intervención - Control da actividade 
económica e financeira da 
Administración xeral da 
Comunidade Autónoma de 
Galicia e das entidades 
instrumentais do sector 
público autonómico, sen 
prexuízo das superiores 
facultades que competen ao 
Consello de Contas de Galicia 
e, de ser o caso, ao Tribunal 
de Contas do Reino, así como 
o exercicio das funcións 
relacionadas coa 
contabilidade pública de 
Galicia. 

Escala superior de estatísticos   A1 - Dirección dos traballos 
estatísticos, que inclúe a súa 
preparación, inspección e 
distribución. 
- Elaboración e deseño de 
proxectos estatísticos. 
- Estudo e análise da 
metodoloxía empregada nos 
diversos traballos estatísticos. 
- Análise e interpretación dos 
resultados estatísticos. 

- Licenciado ou 
graduado nunha 
titulación de calquera 
rama. 

Escala superior de seguridade 
e saúde no traballo 

Seguridade no traballo A1 - Exercicio dos labores 
técnicos en materia de 
prevención de riscos laborais, 
de acordo co disposto na 
lexislación de prevención de 
riscos laborais e, en 
particular, nos artigos 7.1 e 
9.2 da Lei 31/1995, do 8 de 
novembro, de prevención de 
riscos laborais, ou na norma 
que a substitúa, nas áreas, 
respectivamente, de 
seguridade no traballo, 
hixiene industrial e 
ergonomía e psicosocioloxía 
aplicada, sen prexuízo das 
funcións que, en materia 
mineira, exerza o persoal 
funcionario con competencias 
en materia de prevención de 
riscos laborais da consellaría 
competente nesta área. 

- Arquitecto ou 
enxeñeiro ou graduado 
nunha titulación que 
habilite para o 
exercicio da profesión 
de arquitecto ou 
máster nunha 
titulación que habilite 
para o exercicio da 
profesión de enxeñeiro 
e título de técnico con 
formación en nivel 
superior, nas tres 
disciplinas 
preventivas, consonte 
establece o 
Regulamento dos 
servizos de 
prevención, aprobado 
polo Real decreto 
39/1997, do 17 de 
xaneiro, ou pola norma 
que o substitúa.  
 

Hixiene industrial - Licenciado en 
Bioloxía ou licenciado 
en Química ou 
graduado nunha 
titulación da rama de 
ciencias equivalente ás 
anteriores ou 
licenciado en Farmacia 
ou graduado nunha 
titulación que habilite 
para a profesión de 
farmacéutico e título 
de técnico con 
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formación en nivel 
superior, nas tres 
disciplinas preventivas, 
consonte establece o 
Regulamento dos 
servizos de prevención, 
aprobado polo Real 
decreto 39/1997, do 17 
de xaneiro, ou pola 
norma que o substitúa. 

Ergonomía e 
psicosocioloxía aplicada 

- Licenciado ou 
graduado nunha 
titulación de calquera 
rama e título de técnico 
con formación en nivel 
superior, nas tres 
disciplinas preventivas, 
consonte establece o 
Regulamento dos 
servizos de prevención, 
aprobado polo Real 
decreto 39/1997, do 17 
de xaneiro, ou 
pola norma que o 
substitúa. 

  
 

2. No corpo de xestión existen as seguintes escalas e especialidades: 
 

 
Denominación Especialidades Subgrupo Funcións Titulación 

Escala de xestión de 
sistemas de informática 

  A2 - Análise funcional de novas 
aplicacións, mantemento de 
aplicacións en explotación, análise e 
programación das aplicacións no 
desenvolvemento e control de 
desenvolvementos informáticos. 

- Diplomado ou 
graduado nunha 
titulación de calquera 
rama. 

Escala técnica de 
finanzas 

Técnica de 
inspección e 
xestión financeira 
e tributaria 

A2 - Asistencia e colaboración no 
exercicio das funcións que ten 
encomendadas a especialidade do 
mesmo nome na escala superior de 
finanzas. 

- Diplomado ou 
graduado nunha 
titulación de calquera 
rama. 

Técnica de 
contabilidade e 
intervención 

- Asistencia e colaboración no 
exercicio das funcións que ten 
encomendadas a especialidade do 
mesmo nome na escala superior de 
finanzas. 

Escala técnica de 
estatísticos 

  A2 - Execución técnica e realización dos 
traballos estatísticos baixo a 
dirección e supervisión do persoal 
funcionario da escala superior. 

- Diplomado ou 
graduado nunha 
titulación de calquera 
rama. 

Escala de inspectoras e 
inspectores de consumo 

  A2 - Inspección de consumo nos termos 
establecidos pola Lei 11/2004, do 19 
de novembro, de inspección de 
consumo de Galicia, ou pola norma 
que a substitúa. 

- Diplomado ou 
graduado nunha 
titulación de calquera 
rama. 

Escala técnica de 
seguridade e saúde no 
traballo 

Seguridade no 
traballo 
 

A2 - Exercicio dos labores técnicos en 
materia de prevención de riscos 
laborais, de acordo co disposto na 
lexislación de prevención de riscos 
laborais e, en particular, nos artigos 
7.1 e 9.2 da Lei 31/1995, do 8 de 
novembro, de prevención de riscos 
laborais, ou na norma que a substitúa, 

- Arquitecto Técnico ou 
Enxeñeiro Técnico ou 
graduado nunha 
titulación que habilite 
para o exercicio da 
profesión de arquitecto 
técnico ou de enxeñeiro 
técnico e título de 
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nas áreas, respectivamente, de 
seguridade no traballo, hixiene 
industrial e ergonomía e 
psicosocioloxía aplicada, sen 
prexuízo das funcións que, en materia 
mineira, exerza o persoal funcionario 
con competencias en materia de 
prevención de riscos laborais da 
consellería competente nesta área. 

técnico con formación 
en nivel superior, nas 
tres disciplinas 
preventivas, consonte 
establece o 
Regulamento dos 
servizos de prevención, 
aprobado polo Real 
decreto 39/1997, do 17 
de xaneiro, ou pola 
norma que o substitúa. 
 
- Enxeñeiro Técnico 
Industrial, Enxeñeiro 
Técnico de Minas, 
Enxeñeiro Técnico 
Agrícola ou Enxeñeiro 
Técnico Forestal ou 
graduado nunha 
titulación que habilite 
para o exercicio da 
profesión de enxeñeiro 
técnico industrial, 
enxeñeiro técnico de 
minas, enxeñeiro 
técnico agrícola ou 
enxeñeiro técnico 
forestal e título de 
técnico con formación 
en nivel superior, nas 
tres disciplinas 
preventivas, consonte 
establece o 
Regulamento dos 
servizos de prevención, 
aprobado polo Real 
decreto 39/1997, do 17 
de xaneiro, ou pola 
norma que o substitúa. 
 
- Diplomado ou 
graduado nunha 
titulación de calquera 
rama e título de técnico 
con formación en nivel 
superior, nas tres 
disciplinas preventivas, 
consonte establece o 
Regulamento dos 
servizos de prevención, 
aprobado polo Real 
decreto 39/1997, do 17 
de xaneiro, ou 
pola norma que o 
substitúa. 

Hixiene industrial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergonomía e 
psicosocioloxía 
aplicada 

Escala de inspección 
turística 

  A2 - Exercicio das actividades de 
inspección turística nos termos 
establecidos pola Lei 7/2011, do 27 
de outubro, do turismo de Galicia, ou 
pola norma que a substitúa. 

- Diplomado ou 
graduado nunha 
titulación de calquera 
rama. 
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3. No corpo administrativo existen as seguintes escalas: 
 

 
Denominación Especialidades Subgrupo Funcións Titulación 

Escala técnica auxiliar 
de informática 

 C1 - Desenvolvemento e explotación 
informática, tales como programación,  
operación e asistencia técnica básica ao 
usuario. 

- Bacharel ou 
técnico. 

Escala de axentes de 
inspección 

Consumo C1 - Apoio aos labores encomendados aos 
inspectores de consumo. 
 

- Bacharel ou 
técnico. 

 Vixilancia de estradas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mobilidade 
 

 - Vixilancia do estado de conservación e 
explotación dos elementos que integran o 
dominio público viario, das obras dirixidas 
pola Axencia Galega de Infraestruturas e das 
obras ou doutros usos realizados nas zonas 
de protección das estradas por terceiros. 
- Denuncia ou informe de calquera 
incumprimento ou anomalía.  
- Vixilancia do cumprimento da normativa 
vixente en materia de seguridade viaria, do 
medio ambiente e da seguridade e prevención 
de riscos laborais. 
- Elaboración de partes de servizo, boletíns 
de denuncias, informes e demais documentos 
relacionados coas súas funcións. 
- Cantas outras funcións compatibles co seu 
nivel e coñecementos lle indique o seu 
superior.  
 
- Control e vixilancia do cumprimento da 
norma en materia de transporte terrestre e 
marítimo en augas interiores. 
- Realización da inspección nas instalacións 
de empresas que realicen actividades de 
transporte ou de formación en materia de 
transportes, en estacións de transporte ou en 
toda clase de vías terrestres. 
- Constatación de feitos que poidan ser 
constitutivos de infracción e formulación 
de actas de infracción. 
- Elaboración de informes nos expedientes 
que se lle requira.  
- Cualificación de feitos constitutivos de 
infraccións e tramitación de expedientes 
sancionadores. 
- Asesoramento aos intervenientes no sector 
do transporte para facilitar o cumprimento da 
legalidade. 
- Elaboración de estatísticas de inspeccións, 
denuncias e infraccións relacionadas coas 
tarefas de inspección.  
- Realización das tarefas administrativas que 
deriven das súas funcións. 
 

 

  
 

3 bis. Por decreto do Consello da Xunta de Galicia poderán modificarse as 
especialidades das escalas dos corpos de Administración xeral da Comunidade 
Autónoma de Galicia ou crearse outras novas, nos termos previstos pola alínea primeira 
do artigo 41. 

  
3 ter. No momento da entrada en vigor desta lei quedará extinguida a escala de 

subinspectoras e subinspectores de consumo, do corpo administrativo de 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. O persoal funcionario 
pertencente a esta escala quedará integrado na escala de axentes de inspección do corpo 
administrativo de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, 
especialidade de consumo. 
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Disposición adicional oitava. Escalas e especialidades dos corpos de Administración 
especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia 
 

1. No corpo facultativo superior existen as seguintes escalas e especialidades: 
 

 
Denominación Especialidades Subgrupo Funcións Titulación 

Escala de 
enxeñeiros  
 

Enxeñaría de camiños, 
canais e portos 

A1 - Estudo, xestión, execución, proposta e 
inspección de carácter facultativo superior, 
de acordo coa titulación exixida e coas 
funcións concretas asignadas ao 
desempeño do correspondente posto de 
traballo. 
 

- Enxeñeiro de Camiños, 
Canais e Portos ou máster 
nunha titulación que habilite 
para o exercicio da profesión de 
enxeñeiro de camiños, canais e 
portos. 

Enxeñaría agronómica - Enxeñeiro Agrónomo ou 
máster nunha titulación que 
habilite para o exercicio da 
profesión de enxeñeiro 
agrónomo. 

Enxeñaría industrial - Enxeñeiro Industrial ou 
máster nunha titulación que 
habilite para o exercicio da 
profesión de enxeñeiro 
industrial. 

Enxeñaría de minas - Enxeñeiro de Minas ou máster 
nunha titulación que habilite 
para o exercicio da profesión de 
enxeñeiro de minas. 

Enxeñaría de montes - Enxeñeiro de Montes ou 
máster nunha titulación que 
habilite para o exercicio da 
profesión de enxeñeiro de 
montes. 

Enxeñaría de 
telecomunicación 

- Enxeñeiro de 
Telecomunicación ou máster 
nunha titulación que habilite 
para o exercicio da profesión de 
enxeñeiro de telecomunicación. 

Escala de 
arquitectos 

  A1 - Estudo, xestión, execución, proposta e 
inspección de carácter facultativo superior, 
de acordo coa titulación exixida e coas 
funcións concretas asignadas ao 
desempeño do correspondente posto de 
traballo. 

- Arquitecto ou graduado nunha 
titulación que habilite para o 
exercicio da profesión de 
arquitecto. 

Escala de 
veterinarios 

  A1 - Estudo, xestión, execución, proposta e 
inspección de carácter facultativo superior, 
de acordo coa titulación exixida e coas 
funcións concretas asignadas ao 
desempeño do correspondente posto de 
traballo. 

- Licenciado en Veterinaria ou 
graduado nunha titulación que 
habilite para o exercicio da 
profesión de veterinario. 
  

Escala de ciencias  Bioloxía A1 - Estudo, xestión, execución, proposta e 
inspección de carácter facultativo superior, 
de acordo coa titulación exixida e coas 
funcións concretas asignadas ao 
desempeño do correspondente posto de 
traballo. 
 

- Licenciado en Bioloxía ou 
graduado nunha titulación 
equivalente da rama de 
ciencias. 

 Química - Licenciado en Química, 
Enxeñeiro químico  ou 
graduado nunha titulación 
equivalente da rama de 
ciencias. 

Ciencias do mar - Licenciado en Ciencias do 
Mar ou graduado nunha 
titulación equivalente da rama 
de ciencias. 

Escala de 
arqueólogos 

  A1 - Estudo, xestión, execución, proposta e 
inspección de carácter facultativo superior, 
de acordo coa titulación exixida e coas 
funcións concretas asignadas ao 
desempeño do correspondente posto de 
traballo. 

- Licenciado ou graduado 
nunha titulación da rama de 
artes e humanidades. 
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Escala de 
facultativos de 
arquivos, 
bibliotecas e 
museos 

Arquivos A1 - Estudo, xestión, execución, proposta e 
inspección de carácter facultativo superior, 
de acordo coa titulación exixida e coas 
funcións concretas asignadas ao 
desempeño do correspondente posto de 
traballo. 

- Licenciado ou graduado 
nunha titulación da rama de 
artes e humanidades ou da rama 
de ciencias sociais e xurídicas. 

Bibliotecas 

Museos 

Escala de 
profesores 
numerarios de 
institutos 
politécnicos 
marítimo-
pesqueiros 

  A1 - Impartir as ensinanzas marítimo-    -
pesqueiras nas súas distintas 
especialidades, tanto teóricas como 
prácticas. 

- Licenciado nunha titulación 
de calquera rama ou máster 
nunha titulación que habilite 
para o exercicio da profesión de 
profesor de educación 
secundaria obrigatoria e 
bacharelato, formación 
profesional e ensino de 
idiomas. 

Escala de 
profesores de 
capacitación agraria 

  A1 - Impartir as ensinanzas de capacitación e 
formación profesional agraria, nas 
diferentes modalidades docentes. 

- Licenciado nunha titulación 
de calquera rama ou máster 
nunha titulación que habilite 
para o exercicio da profesión de 
profesor de educación 
secundaria obrigatoria e 
bacharelato, formación 
profesional e ensino de 
idiomas. 

Escala de 
inspección 
urbanística 

Técnica A1 
 

- Estudo, xestión, tramitación e proposta 
de resolución dos resultados da actividade 
de inspección e control do cumprimento 
da normativa urbanística nos actos de 
edificación e uso do solo que se realicen 
na comunidade autónoma. 

- Arquitecto ou Enxeñeiro de 
Camiños, Canais e Portos ou 
graduado nunha titulación que 
habilite para o exercicio da 
profesión de arquitecto ou 
máster nunha titulación que 
habilite para o exercicio da 
profesión de enxeñeiro de 
camiños, canais e portos. 

Xurídica - Licenciado en Dereito ou 
graduado nunha titulación 
equivalente da rama de ciencias 
sociais e xurídicas. 

Escala técnica do 
Servizo de 
Gardacostas de 
Galicia 

  A1 - As definidas na Lei 2/2004, do 21 de 
abril, pola que se crea o Servizo de 
Gardacostas de Galicia, ou na norma que a 
substitúa. 

- Licenciado ou graduado 
nunha titulación de calquera 
rama. 

Escala de 
investigadores e 
expertos en 
desenvolvemento 
tecnolóxico (escala 
de expertos en 
I+DT) 

Clases A1 e A2 A1 - Dirixir e realizar proxectos de 
investigación e desenvolvemento 
tecnolóxico. 
- Colaborar en tarefas de formación de 
investigadores. 
- Colaborar no desenvolvemento de 
proxectos de investigación e 
desenvolvemento tecnolóxico. 
- Elaborar e interpretar memorias e 
informes técnicos relacionados co seu 
posto de traballo. 

- Doutor. 

Clases A3 e A4 A1 - Licenciado ou graduado 
nunha titulación de calquera 
rama. 

Escala superior de 
saúde laboral 

  A1 - Exercicio dos labores técnicos en materia 
de prevención de riscos laborais, de acordo 
co disposto na lexislación de prevención 
de riscos laborais e, en particular, nos 
artigos 7.1 e 9.2 da Lei 31/1995, do 8 de 
novembro, de prevención de riscos 
laborais, ou na norma que a substitúa, na 
área de medicina do traballo e vixilancia 
da saúde.  

- Licenciado en Medicina ou 
graduado nunha titulación que 
habilite para o exercicio da 
profesión de médico e 
especialidade de Medicina do 
Traballo ou diplomatura en 
Medicina de Empresa. 
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Escala de 
facultativos de 
servizos sociais 

Medicina A1 - Asume a responsabilidade dos servizos 
médico-sanitarios en relación coas persoas 
usuarias a través de estudos diagnósticos 
individuais e condicións de salubridade da 
contorna, de acordo cos servizos de 
seguridade e hixiene no traballo, que lle 
permita unha axeitada medicina preventiva 
e asistencial. 
- Avaliación das condicións de saúde para 
os efectos dos recoñecementos oficiais de 
discapacidade e/ou dependencia, ou para a 
derivación a recursos sociais axeitados ás 
necesidades da persoa. 
- Prescrición e seguimento de tratamentos 
médicos e preventivos. 
- Programación e supervisión de menús e 
dietas alimenticias das persoas usuarias. 
- Asistencia ao persoal con destino no 
centro nos supostos de necesidade e 
urxencia. 
- Participación nas reunións de equipos 
multidisciplinares para a elaboración de 
programas individuais de atención e nas 
orientacións que precisen as persoas 
usuarias. 
- Información e orientación ao persoal con 
destino nos centros dos posibles riscos 
para a súa saúde que presenten as persoas 
usuarias, así como das medidas 
profilácticas que se deben adoptar. 
- Orientación e participación na formación 
doutros profesionais do centro e na dos 
familiares das persoas usuarias. 
Participación nas xuntas e sesións de 
traballo que se convoquen no centro. 
- En xeral, todas aquelas actividades non 
especificadas anteriormente incluídas 
dentro da súa profesión e preparación 
técnica. 

- Licenciado en Medicina ou 
graduado nunha titulación que 
habilite para o exercicio da 
profesión de médico. 

 Psicoloxía  - Exploración, diagnóstico e valoración 
dos aspectos da personalidade, 
intelixencia e aptitudes das persoas 
usuarias, e, de ser o caso, derivación aos 
recursos sociais axeitados ás necesidades 
das persoas. 
- Elaboración do programa de medidas 
terapéuticas de carácter psicolóxico que se 
deben realizar, con carácter individual, 
familiar e institucional. 
- Avaliacións no marco do procedemento 
de recoñecemento da situación de 
discapacidade e/ou dependencia nos casos 
en que corresponda. 
- Coordinación, seguimento e avaliación 
dos tratamentos dependentes da súa 
especialidade que se realicen no centro e 
dos que se realicen con recursos alleos. 
- Coñecemento dos recursos ou servizos 
de carácter psicolóxico no ámbito 
provincial e autonómico. 
- Participación nas xuntas e sesións de 
traballo que se establezan. 
- Colaboración nas materias da súa 
competencia nos programas que se 
realicen de formación e información a 
familias e institucións. 
- Participación nas reunións de equipos 
multidisciplinares para a elaboración de 
programas individuais de atención e nas 
orientacións que precisen as persoas 
usuarias. 
- En xeral, todas aquelas actividades non 
especificadas anteriormente incluídas na 
súa profesión e preparación técnica. 

Licenciado en Psicoloxía ou 
graduado nunha titulación 
equivalente da rama de ciencias 
da saúde. 
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 Pedagoxía  - Valoracións e propostas de intervención 
educativas con familias e menores en 
situación de risco social. 
- Elaboración de informes técnicos de 
contido educativo. 
- Estudo, deseño, valoración, execución e 
seguimento de programas sociais e de 
intervención con menores e familias. 
- Asesoramento aos centros de menores 
na elaboración dos seus proxectos 
educativos e supervisión da súa 
execución. 

- Licenciado en Pedagoxía ou 
graduado nunha titulación 
equivalente da rama de ciencias 
sociais e xurídicas. 

  
 

2. No corpo facultativo de grao medio existen as seguintes escalas e 
especialidades: 
 

 
Denominación Especialidades Subgrupo Funcións Titulación 

Escala de enxeñeiros 
técnicos 

Enxeñaría técnica de obras 
públicas 

A2 
 

- Execución técnica e 
realización dos traballos 
propios da titulación exixida e 
das funcións concretas 
asignadas ao desempeño do 
correspondente posto de 
traballo, de ser o caso, baixo a 
dirección e supervisión dos 
funcionarios da escala superior. 

- Enxeñeiro Técnico de Obras 
Públicas ou graduado nunha 
titulación que habilite para o 
exercicio da profesión de 
enxeñeiro técnico de obras 
públicas.  

 Enxeñaría técnica 
industrial 

- Enxeñeiro Técnico Industrial 
ou graduado nunha titulación 
que habilite para o exercicio da 
profesión de enxeñeiro técnico 
industrial. 

. Enxeñaría técnica forestal - Enxeñeiro Técnico Forestal 
ou graduado nunha titulación 
que habilite para o exercicio da 
profesión de enxeñeiro técnico 
forestal. 

 Enxeñaría técnica agrícola   - Enxeñeiro Técnico Agrícola 
ou graduado nunha titulación 
que habilite para o exercicio da 
profesión de enxeñeiro técnico 
agrícola. 

 Enxeñaría técnica de minas - Enxeñeiro Técnico de Minas 
ou graduado nunha titulación 
que habilite para o exercicio da 
profesión de enxeñeiro técnico 
de minas. 

 Enxeñaría técnica de 
telecomunicación 

 - Enxeñeiro Técnico de 
Telecomunicación ou graduado 
nunha titulación que habilite 
para o exercicio da profesión de 
enxeñeiro técnico de 
telecomunicación. 

  Topografía - Enxeñeiro Técnico en 
Topografía ou graduado nunha 
titulación que habilite para o 
exercicio da profesión de 
enxeñeiro técnico en 
topografía. 
 

Escala de arquitectos 
técnicos 
 
 

 A2 - Execución técnica e 
realización dos traballos 
propios da rama de 
coñecemento específica da 
titulación exixida e das 
funcións concretas asinadas ao 
desempeño do correspondente 
postos de traballo, de ser o 
caso, baixo dirección e 
supervisión dos funcionarios da 
escala superior. 

- ArquitectoTécnico ou 
graduado nunha titulación que 
habilite para o exercicio da 
profesión de arquitecto técnico. 

110868



Escala de axudantes de 
arquivos, bibliotecas e 
museos 

Arquivos A2 - Execución técnica e 
realización dos traballos 
propios da titulación exixida  e 
das funcións concretas 
asignadas ao desempeño do 
correspondente posto de 
traballo, de ser o caso, baixo a 
dirección e supervisión dos 
funcionarios da escala superior. 

- Diplomado ou graduado 
nunha titulación da rama de 
artes e humanidades ou da rama 
de ciencias sociais e xurídicas. 

Bibliotecas 

Museos 

Escala de mestres de 
taller de Institutos 
Politécnicos marítimo-
pesqueiros 

  A2 - Prestar apoio aos profesores 
numerarios nas prácticas das 
ensinanzas marítimo-pesqueiras 
nas súas distintas 
especialidades. 

- Diplomado ou graduado 
nunha titulación de calquera 
rama. 
  

Escala de axentes de 
extensión pesqueira 

  A2 - Divulgación das tecnoloxías 
aplicables ao sector pesqueiro e 
de actividade da 
Administración pesqueira. 
- Asistencia técnica e 
promoción cooperativa e social 
do sector pesqueiro. 
- Ensinanza e formación 
ocupacional relacionadas co 
sector pesqueiro, tanto no 
ámbito da docencia como no da 
xestión. 

- Diplomado ou graduado 
nunha titulación de calquera 
rama. 
  

Escala de subinspección 
urbanística 

  A2 - Execución da actividade de 
inspección e control do 
cumprimento da normativa 
urbanística nos actos de 
edificación e uso do solo que se 
realicen na comunidade 
autónoma. 

- Arquitecto Técnico ou 
Enxeñeiro Técnico de Obras 
Públicas ou graduado nunha 
titulación que habilite para o 
exercicio da profesión de 
arquitecto técnico ou de 
enxeñeiro técnico de obras 
públicas. 

Escala executiva do 
Servizo de Gardacostas 
de Galicia 

  A2 - As definidas na Lei 2/2004, 
do 21 de abril, pola que se crea 
o Servizo de Gardacostas de 
Galicia, ou na norma que a 
substitúa. 

- Diplomado ou graduado 
nunha titulación de calquera 
rama. 

Escala técnica de saúde 
laboral 

  A2 - Exercicio dos labores técnicos 
en materia de prevención de 
riscos laborais, de acordo co 
disposto na lexislación de 
prevención de riscos laborais e, 
en particular, nos artigos 7.1 e 
9.2 da Lei 31/1995, do 8 de 
novembro, de prevención de 
riscos laborais, ou norma que a 
substitúa, na área de medicina 
do traballo e vixilancia da 
saúde. 

- Diplomado en Enfermaría ou 
graduado nunha titulación que 
habilite para o exercicio da 
profesión de enfermaría e 
especialidade de Enfermaría do 
Traballo ou diplomatura en 
Enfermaría de Empresa. 

Escala de técnicos 
facultativos de servizos 
sociais 

Enfermaría A2 Baixo a dependencia do 
coordinador de enfermaría, 
director ou persoa en quen se 
delegue ten as seguintes 
funcións: 
- Vixilancia e atención ás 
persoas usuarias nas súas 
necesidades sanitarias, en 
especial no momento en que 
estes requiran os seus 
servizos. 
- Preparación e administración 
dos medicamentos segundo as 
prescricións facultativas, 
facendo una recensión dos 
tratamentos. 
- Planificación e realización 
dos traballos propios de 
enfermaría. 
- Colaboración co persoal 
médico, preparando o material 

- Diplomado en Enfermaría ou 
graduado nunha titulación que 
habilite para a profesión de 
enfermaría. 
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e os medicamentos que teñan 
que ser utilizados. 
- Ordenación do material de 
enfermaría. 
- Ordenación das historias 
clínicas, anotando nelas cantos 
datos relacionados coa propia 
función deban figurar nelas. 
- Supervisión do aseo persoal, 
da subministración de comidas 
das persoas usuarias 
encamadas, así como dos 
cambios posturais preventivos, 
efectuando xunto coa persoa 
auxiliar de enfermaría ou 
coidadora a realización dos 
non preventivos; en casos 
excepcionais e en ausencia da 
persoa auxiliar de enfermaría 
ou coidadora, efectuar todo o 
anterior en planta ou módulo. 
- Control da hixiene persoal 
das persoas usuarias, así como 
dos medicamentos e alimentos 
que estes manteñen nas 
habitacións. 
- Atención ás necesidades 
sanitarias que presente o 
persoal que traballa no centro 
en caso de necesidade ou 
urxencia. 
- Colaboración coas persoas 
fisioterapeutas nas actividades 
cuxo nivel de exixencia de 
cualificación sexa compatible 
coa súa titulación, cando as 
súas funcións específicas llo 
permitan. 
- Realización de pedidos de 
farmacia. 
- Realización de analíticas nos 
centros que estean dotados 
deste servizo. En ausencia 
destes, realización de pedidos 
de analítica e radioloxía. 
- Vixilancia e coidado da 
execución das actividades de 
tipo físico prescritas polo 
persoal médico, observando as 
incidencias que puideren 
aparecer. 
- Organización, canalización e 
supervisión das consultas 
externas que pola súa natureza 
non se poidan realizar no 
centro. 
- Preparación da persoa 
usuaria falecida xunto coa 
persoa auxiliar de enfermaría 
ou coidadora para o seu 
traslado ás dependencias 
mortuorias. 
- En xeral, todas aquelas 
actividades non especificadas 
anteriormente incluídas no 
exercicio da súa profesión. 
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 Educadores  - Participación no seguimento e 
na avaliación do proceso 
recuperador ou asistencial das 
persoas usuarias. 
- Relación cos familiares das 
persoas usuarias, 
proporcionándolles orientación 
e apoio. 
- Coordinación das actividades 
da vida diaria das persoas 
usuarias. 
- Programación e participación 
nas áreas de ocio e tempo libre. 
- Programación e execución das 
actividades educativas e 
formativas das persoas usuarias 
que o requiran en centros 
ocupacionais e CAPD. 
- Participación, cando se lle 
requira, no equipo 
multidisciplinar para a 
realización de probas ou 
valoracións relacionadas coas 
súas funcións. 
- Participación nas xuntas e 
sesións de traballo no centro. 
- En xeral, todas aquelas 
actividades non especificadas 
anteriormente incluídas dentro 
da súa profesión ou preparación 
técnica.  

- Mestre ou graduado nunha 
titulación que habilite para o 
exercicio da profesión de 
mestre en educación primaria 
ou diplomado en educación 
social ou primeiro ciclo da 
titulación de licenciado en 
Pedagoxía, da titulación de 
licenciado en Psicoloxía ou da 
titulación de licenciado en 
Psicopedagoxía ou graduado 
nunha titulación da rama de 
ciencias sociais e xurídicas ou 
da rama de ciencias da saúde 
equivalente a calquera das 
anteriores. 

 Fisioterapia - Realización dos tratamentos 
de fisioterapia dentro do ámbito 
da súa competencia. 
- Participación, cando se lle 
requira, no equipo 
multidisciplinar do centro para 
a realización de probas ou 
valoracións relacionadas coa 
súa especialidade. 
- Seguimento e avaliación da 
aplicación do tratamento que 
realice. 
- Coñecemento, avaliación e 
información, de ser o caso, da 
aplicación de tratamentos da 
súa especialidade, cando se 
produza mediante a utilización 
de recursos alleos. 
- Coñecemento dos recursos 
propios da súa especialidade no 
ámbito provincial e 
autonómico. 
- Participación en xuntas e 
sesións de traballo no centro. 
- Colaboración, en materia da 
súa competencia, nos 
programas de formación e 
información a familias e 
institucións. 
- Asesoramento aos 
profesionais que o precisen 
sobre mobilizacións e 
tratamentos en que teñan 
incidencias as técnicas de 
fisioterapia. 
- En xeral, todas aquelas 
actividades non especificadas 
anteriormente incluídas no 
exercicio da súa profesión e 
preparación técnica. 

- Diplomado en Fisioterapia ou 
graduado nunha titulación que 
habilite para o exercicio da 
profesión de fisioterapeuta. 
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 Logopedia - Realización de tratamentos 
específicos para a recuperación 
dos trastornos ou alteracións da 
articulación da voz ou da 
linguaxe das persoas afectadas. 
- Participación na realización 
de probas ou valoracións 
relacionadas coa súa 
especialidade. 
- Seguimento e avaliación da 
aplicación dos tratamentos que 
realice no centro, en 
coordinación cos profesionais 
do equipo multidisciplinar. 
- Coñecemento e valoración 
dos recursos e servizos propios 
da súa especialidade. 
- Coñecemento, información e 
avaliación, de ser o caso, da 
aplicación de tratamentos de 
logopedia, cando se produzan 
mediante a utilización de 
recursos alleos. 
- Participación en xuntas e 
sesións de traballo no centro. 
- Colaboración, en materias da 
súa competencia, nos 
programas de formación e 
información a familias e 
institucións. 
- En xeral, todas aquelas 
actividades non especificadas 
anteriormente incluídas dentro 
da súa profesión e preparación 
técnica.  

- Diplomado en Logopedia ou 
graduado nunha titulación que 
habilite para o exercicio da 
profesión de logopeda. 
 

 Traballo social - Planificación e organización 
do traballo social do centro ou 
da unidade administrativa, 
mediante unha adecuada 
programación de obxectivos e 
racionalización do traballo. 
- Colaboración e realización de 
estudos encamiñados a 
investigar os aspectos sociais 
relativos ás persoas usuarias. 
- Execución dos labores 
administrativos propios da súa 
función e realización dos 
informes sociais das persoas 
usuarias, facilitando 
información sobre os recursos 
propios e alleos e efectuando a 
valoración da situación 
persoal, familiar e social. 
- Resolución de problemas 
sociais mediante a práctica de 
traballo social individual, 
grupal e comunitario a todas as 
persoas usuarias. 
- Fomento da integración e 
participación das persoas 
usuarias na vida do centro e da 
contorna. 
- Coordinación e realización de 
actividades socioculturais. 
- Participación nos órganos 
técnicos en que sexan 
requiridos. 
- Realización das xestións 
necesarias para a resolución de 
problemas que afecten persoas 
usuarias e que non poidan eles 
resolver persoalmente. 
- Colaboración cos 
profesionais da súa 

- Diplomado en Traballo Social 
ou graduado nunha titulación 
equivalente da rama de ciencias 
sociais e xurídicas. 
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especialidade doutros centros e 
cos doutras entidades e 
institucións. 
- Participación nas reunións de 
equipos multidisciplinares para 
a elaboración de programas 
individuais de atención e nas 
orientacións que precisen as 
persoas usuarias. 
- Participación na asignación e 
nos cambios de habitación e 
mesas do comedor. 
- Calquera outra función non 
prevista anteriormente que lle 
sexa solicitada polo seu 
superior e que estea incluída 
no exercicio da súa profesión. 

 Terapia ocupacional  - Avaliacións encamiñadas ao 
recoñecemento da situación de 
discapacidade e/ou 
dependencia da persoa. 
- Realización de tratamentos 
específicos para a recuperación 
funcional das persoas usuarias 
co fin de acadar o adestramento 
nas actividades da vida diaria, 
ensinanza no manexo de 
aparellos e próteses, 
adestramento en diversas 
actividades e deseño ou 
elaboración de adaptacións que 
axuden as persoas no 
desempeño das súas 
actividades, baixo a 
coordinación do persoal médico 
do centro. 
- Colaboración co equipo 
multidisciplinar para a 
realización de probas e 
valoracións naqueles aspectos 
propios da súa especialidade. 
- Participación nas reunións de 
equipos multidisciplinares para 
a elaboración de programas 
individuais de atención e nas 
orientacións que precisen as 
persoas usuarias. 
- Seguimento e avaliación da 
aplicación dos tratamentos que 
leve a cabo. 
- Coñecemento e valoración 
dos recursos propios da súa 
especialidade existentes na 
provincia e comunidade. 
- Coñecemento, información e 
avaliación, de ser o caso, da 
aplicación de tratamentos da 
propia especialidade cando se 
produzan mediante a aplicación 
de recursos alleos. 
- Colaboración na execución e 
no control de programas 
socioculturais e recreativos e 
mais en cantos aspectos 
técnicos da súa especialidade 
que lle sexan solicitados. 
- Preparación de traballos 
manuais e outros, propios do 
departamento, para a súa 
exposición. 
- En xeral, todas aquelas 
actividades non especificadas 
anteriormente incluídas dentro 
da súa profesión e preparación 
técnica. 

- Diplomado en Terapia 
Ocupacional ou graduado 
nunha titulación que habilite 
para o exercicio da profesión de 
terapeuta ocupacional. 
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3. No corpo de técnicos de carácter facultativo existen as seguintes escalas: 
 
 

 
Denominación Especialidades Grupo Funcións Titulación 

Escala técnica de 
delineantes 

 B - Execución, colaboración e apoio 
aos corpos facultativos de grao 
superior e medio nas tarefas propias 
da súa profesión. 

- Técnico Superior en Proxectos de 
Edificación ou en Proxectos de Obra 
Civil ou en Deseño en Fabricación 
Mecánica ou en Deseño e Edición de 
Publicacións Impresas e Multimedia, ou 
equivalentes. 

Escala de axentes 
técnicos en xestión 
ambiental 

 B - Desempeño das funcións de 
execución, colaboración e apoio aos 
corpos facultativos de grao superior e 
medio, así como a dirección e o 
control directos do persoal ao seu 
cargo, e en particular: 
– A xestión pública forestal e a 
policía e custodia dos bens xurídicos 
de natureza forestal. 
– A custodia e protección dos 
ecosistemas naturais, controlando as 
actividades relacionadas coa 
utilización e cos aproveitamentos de 
recursos naturais. 
– A participación nas tarefas de 
defensa e prevención dos incendios 
forestais e calquera outra causa que 
ameace os ecosistemas.  
 – A custodia e protección dos 
espazos naturais, da riqueza 
cinexética e piscícola e da flora e 
fauna silvestres.  
– A execución e coordinación de 
traballos e a adopción das medidas 
que se precisen para a prestación dos 
servizos de custodia e protección da 
riqueza forestal e medioambiental.  
– A participación nas actividades de 
divulgación e extensión forestal e nas 
accións de fomento forestal que se 
leven a cabo de cara á xestión 
sustentable e multifuncional do 
monte.  
– Calquera outra que se lle 
encomende regulamentariamente en 
relación coa xestión e tutela dos 
recursos naturais renovables e coa 
conservación do ambiente.  
 

- Técnico Superior en Xestión Forestal 
e do Medio Natural, ou equivalente. 

Escala de axentes 
técnicos facultativos de 
servizos sociais 

Xardín de infancia B - Atención de forma integral e 
individualizada ás necesidades 
básicas e educativas dos nenos e das 
nenas menores de tres anos. 
- Comunicación coas familias e os 
intercambios de información diaria 
sobre aspectos relevantes que 
afecten os nenos e as nenas do seu 
grupo. 

 

- Técnico Superior en Educación 
Infantil, ou equivalente. 

Animación sociocultural - Organización e realización, cunha 
finalidade rehabilitadora ou 
terapéutica, de actividades lúdicas, 

-Técnico Superior en Animación 
Sociocultural e Turística, ou 
equivalente. 
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culturais e sociais, adaptadas ás 
características das persoas usuarias 
de servizos sociais, tendo en conta 
os seguintes obxectivos: 
– Fomento e gozo de actividades 
lúdico-deportivas. 
– Fomento dos hábitos de vida 
saudables. 
– Fomento de actitudes de 
solidariedade e convivencia. 
– Fomento do desenvolvemento de 
actividades. 
– Fomento das relacións sociais, 
promovendo e creando un espazo de 
relacións interpersoais, e facilitando 
o encontro, a comunicación entre 
grupos, o traballo en equipo e a 
organización de actividades de 
carácter comunitario. 

 

  
 

 
4. No corpo de axudantes de carácter facultativo existen as seguintes escalas e 

especialidades: 
 

 
 

Denominación Especialidades Subgrupo Funcións Titulación 
Escala de axentes 
facultativos ambientais 

  C1 - A execución, a colaboración e o 
apoio aos corpos facultativos de grao 
superior e medio, así como á escala 
de axentes técnicos en xestión 
ambiental, e, en particular: 
- A custodia e protección da riqueza 
forestal e dos ecosistemas naturais, 
controlando as actividades 
relacionadas coa utilización e os 
aproveitamentos de recursos 
naturais. 
- A participación nas tarefas de 
defensa e prevención dos incendios 
forestais e calquera outra causa que 
ameace os ecosistemas. 
- A custodia e protección dos 
espazos naturais, da riqueza 
cinexética e piscícola e da flora e 
fauna silvestres. 
- A execución e coordinación de 
traballos e adopción das medidas que 
se precisen para a prestación dos 
servizos de custodia e protección da 
riqueza forestal e ambiental. 
- Calquera outra que se lle 
encomende regulamentariamente en 
relación coa xestión e tutela dos 
recursos naturais renovables e coa 
conservación do ambiente. 

- Técnico en Aproveitamento e 
Conservación do Medio Natural, ou 
superior, ou equivalente. 

Escala operativa do 
Servizo de 
Gardacostas de Galicia 

Patrón C1 - As definidas na Lei 2/2004, do 21 
de abril, pola que se crea o Servizo 
de Gardacostas de Galicia, ou na 
norma que a substitúa. 

- Bacharel ou técnico e título 
profesional de Patrón de Pesca de 
Altura ou Patrón Maior de Cabotaxe 
ou Patrón de Altura, ou equivalente. 

Mecánico - Bacharel ou técnico e título 
profesional de Mecánico Naval 
Maior ou Mecánico Maior Naval, ou 
equivalente. 

Escala de axentes do 
Servizo de 
Gardacostas de Galicia 

  C1 - As definidas na Lei 2/2004, do 21 
de abril, pola que se crea o Servizo 
de Gardacostas de Galicia, ou na 
norma que a substitúa. 

- Bacharel ou técnico. 
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5. Por decreto do Consello da Xunta de Galicia poderán
modificarse as especialidades das escalas dos corpos de Admi-
nistración especial da Comunidade Autónoma de Galicia ou
crearse outras novas, nos termos previstos pola alínea primeira
do artigo 41, así como especificarse as concretas titulacións exi-
xibles para o acceso ás distintas escalas e especialidades, den-
tro das legalmente establecidas para cada grupo ou subgrupo de
clasificación profesional, en atencións ás características dos
postos de traballo asignados a cada escala e especialidade.

6. No momento da entrada en vigor desta lei quedarán
extinguidas as seguintes escalas do corpo facultativo supe-
rior de Administración especial da Comunidade Autónoma
de Galicia:

a) A escala de enxeñeiros de camiños, canais e portos.
b) A escala de enxeñeiros agrónomos. 
c) A escala de enxeñeiros industriais.
d) A escala de enxeñeiros de minas.
e) A escala de enxeñeiros de montes.
f) A escala de enxeñeiros de telecomunicación.
g) A escala de biólogos.
h) A escala de químicos.

O persoal funcionario pertencente ás escalas mencio-
nadas nas letras a) a f) quedará integrado na escala de
enxeñeiros do corpo facultativo superior de Administra-
ción especial da Comunidade Autónoma de Galicia e o
pertencente ás escalas mencionadas nas letras g) e h) que-
dará integrado na escala de ciencias do mesmo corpo. A
asignación das respectivas especialidades virá determi-
nada pola titulación acreditada para o acceso á escala de
orixe.

7. No momento da entrada en vigor desta lei quedarán
extinguidas as seguintes escalas do corpo facultativo de grao
medio de Administración especial da Comunidade Autó-
noma de Galicia:

a) A escala de enxeñeiros técnicos de obras públicas.
b) A escala de enxeñeiros técnicos industriais.
c) A escala de enxeñeiros técnicos forestais.
d) A escala de enxeñeiros técnicos agrícolas.
e) A escala de enxeñeiros técnicos de minas.
f) A escala de topógrafos.
g) A escala de enxeñeiros técnicos de telecomunicación.

O persoal funcionario pertencente a estas escalas que-
dará integrado na escala de enxeñeiros técnicos do corpo
facultativo de grao medio de Administración especial da
Comunidade Autónoma de Galicia. A asignación das respec-
tivas especialidades virá determinada pola titulación acredi-
tada para o acceso á escala de orixe.

8. Decláranse «a extinguir» as seguintes escalas dos cor-
pos de Administración especial da Comunidade Autónoma
de Galicia:

a) A escala de delineantes do corpo de axudantes de
carácter facultativo.

b) A escala de axentes facultativos ambientais do corpo
de axudantes de carácter facultativo.

c) A escala de axentes forestais do corpo de auxiliares de
carácter técnico.

Disposición adicional novena. Adscrición a ramas de
coñecemento das titulacións a que se refire a disposición
adicional cuarta para efectos do previsto nas alíneas pri-
meira e segunda das disposicións adicionais sétima e
oitava

Para os efectos do previsto nas alíneas primeira e
segunda das disposicións adicionais sétima e oitava, as titu-
lacións a que se refire a disposición adicional cuarta quedan
adscritas ás distintas ramas de coñecemento do seguinte
xeito:

a) Artes e humanidades

Subgrupo A1:
Licenciado en Documentación
Licenciado en Antropoloxía Social e Cultural
Licenciado en Belas Artes
Licenciado en Filoloxía (alemá, árabe, catalá, clásica,

eslava, francesa, galega, hebrea, hispánica, inglesa, italiana,
portuguesa, románica, vasca)

Licenciado en Filosofía
Licenciado en Xeografía
Licenciado en Historia
Licenciado en Historia da Arte
Licenciado en Historia e Ciencias da Música
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Licenciado en Humanidades
Licenciado en Lingüística
Licenciado en Teoría da Literatura e Literatura Compa-

rada
Licenciado en Tradución e Interpretación.

Subgrupo A2:
Diplomado en Bibliotecas e Documentación.

b) Ciencias

Subgrupo A1:
Licenciado en Bioloxía 
Licenciado en Bioquímica 
Licenciado en Ciencias Ambientais
Licenciado en Ciencias do Mar
Licenciado en Ciencias e Técnicas Estatísticas 
Licenciado en Física 
Licenciado en Xeoloxía 
Licenciado en Matemáticas 
Licenciado en Química
Enxeñeiro en Informática 
Enxeñeiro Químico
Enxeñeiro Agrónomo
Enxeñeiro de Montes.
Subgrupo A2:
Diplomado en Estatística
Enxeñeiro Técnico Agrícola
Enxeñeiro Técnico Forestal
Enxeñeiro Técnico Informático.

c) Ciencias da saúde

Subgrupo A1:
Licenciado en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos
Licenciado en Enoloxía
Licenciado en Farmacia
Licenciado en Medicina
Licenciado en Veterinaria
Licenciado en Ciencias da Actividade Física e o Deporte.

Subgrupo A2:
Diplomado en Enfermaría
Diplomado en Fisioterapia
Diplomado en Logopedia
Diplomado en Nutrición Humana e Dietética

Diplomado en Óptica e Optometría
Diplomado en Podoloxía
Diplomado en Terapia Ocupacional.

d) Ciencias sociais e xurídicas

Subgrupo A1:
Licenciado en Administración e Dirección de Empresas.
Licenciado en Ciencias Actuariais e Financeiras
Licenciado en Ciencias do Traballo
Licenciado en Ciencias Políticas e da administración
Licenciado en Comunicación Audiovisual
Licenciado en Dereito
Licenciado en Economía
Licenciado en Investigación e Técnicas do Mercado
Licenciado en Pedagoxía
Licenciado en Periodismo
Licenciado en Psicoloxía
Licenciado en Psicopedagoxía
Licenciado en Publicidade e Relacións Públicas
Licenciado en Socioloxía.

Subgrupo A2:
Diplomado en Ciencias Empresariais
Diplomado en Educación Social
Diplomado en Xestión e Administración Pública
Diplomado en Relacións Laborais
Diplomado en Traballo Social
Diplomado en Turismo
Mestre.

e) Enxeñaría e arquitectura

Subgrupo A1:
Arquitecto
Enxeñeiro Aeronáutico
Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos
Enxeñeiro de Materiais
Enxeñeiro de Minas
Enxeñeiro de Telecomunicación
Enxeñeiro en Automática e Electrónica Industrial
Enxeñeiro en Electrónica
Enxeñeiro en Xeodesia e Cartografía
Enxeñeiro en Organización Industrial
Enxeñeiro Xeólogo
Enxeñeiro Industrial
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Enxeñeiro Naval e Oceánico
Licenciado en Máquinas Navais
Licenciado en Náutica e Transportes Marítimos
Licenciado en Radioelectrónica Naval
Licenciado en Máquinas Navais.

Subgrupo A2:
Arquitecto Técnico
Enxeñeiro Técnico Aeronáutico
Enxeñeiro Técnico Industrial
Enxeñeiro Técnico de Minas
Enxeñeiro Técnico Naval
Enxeñeiro Técnico de Telecomunicación
Enxeñeiro Técnico en Topografía
Enxeñeiro Técnico en Obras Públicas.

Disposición adicional novena bis. Salas de repouso e lactación

As administracións públicas incluídas no ámbito de
aplicación desta lei facilitarán que as empregadas públi-
cas embarazadas e as que lacten o seu fillo ou filla teñan
a posibilidade de descansar ou de lactar o seu fillo ou filla
nun lugar apropiado. As mesmas condicións deberanse
dar no caso de lactación artificial por parte de pais ou
nais.

Disposición transitoria primeira. Persoal laboral fixo que
realice funcións ou desempeñe postos de traballo de persoal
funcionario

1. O persoal laboral fixo das administracións públicas
incluídas no ámbito de aplicación desta lei que, no momento
da entrada en vigor da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Esta-
tuto básico do empregado público, estea a realizar funcións
ou desempeñe postos de traballo de persoal funcionario, ou
pase a realizar as devanditas funcións ou a desempeñar os
devanditos postos en virtude de probas de selección ou pro-
moción interna convocadas antes da data sinalada, poderá
seguir a realizalas ou a desempeñalas.

2. O Consello da Xunta de Galicia establecerá, a través
das relacións de postos de traballo, a valoración, clasifica-
ción e determinación dos postos de traballo afectados por
esta disposición na Administración xeral da Comunidade
Autónoma de Galicia e nas entidades públicas instrumentais
do sector público autonómico.

3. O persoal laboral fixo da Administración xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia comprendido na alínea
primeira desta disposición poderá participar nun proceso
selectivo de promoción interna que se convocará por unha
soa vez e polo sistema de concurso-oposición, de forma
independente aos procesos selectivos de libre concorrencia,
en cada un dos corpos ou escalas de persoal funcionario da
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia
aos que figuren adscritas as funcións que realice ou os pos-
tos que desempeñe, sempre que posúa a titulación necesaria
e reúna os restantes requisitos exixidos, e para estes efectos
valoraranse como mérito os servizos efectivos prestados
como persoal laboral fixo e as probas selectivas superadas
para acceder a esta condición.

4. As demais administracións públicas incluídas no
ámbito de aplicación desta lei poderán desenvolver, en con-
dicións análogas ás previstas para a Administración xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia, procesos selectivos de
promoción interna abertos ao seu persoal laboral fixo que
reúna os requisitos establecidos na alínea primeira desta dis-
posición. 

Disposición transitoria segunda. Postos de prestación
directa de servizos sociais e protección da infancia

1. O persoal laboral fixo que no momento da entrada en
vigor desta lei estea a desempeñar postos de traballo de pres-
tación directa de servizos sociais e protección da infancia
poderá seguir a desempeñalos.

2. Entrementres non se realicen as adaptacións necesa-
rias para a provisión dos postos de traballo mencionados na
alínea primeira desta disposición por persoal funcionario,
poderán seguir sendo provistos con persoal laboral.

Disposición transitoria terceira. Postos directivos na Admi-
nistración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

1. Entrementres non se desenvolva regulamentariamente
o réxime xurídico específico do persoal directivo profesional
consonte as previsións do capítulo II do título III, na Admi-
nistración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia terán
a consideración de postos directivos as vicesecretarías
xerais, as subdireccións xerais, as secretarías territoriais e as
xefaturas territoriais.
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2. O persoal funcionario de carreira que no momento da
entrada en vigor desta lei estea a ocupar con carácter defini-
tivo os postos directivos a que fai referencia esta disposición
seguirá a desempeñalos.

3. Os postos directivos a que fai referencia esta disposi-
ción que estean vacantes serán provistos polo procedemento
de libre designación con convocatoria pública entre persoal
funcionario de carreira, segundo o disposto polo artigo 92.

4. O persoal funcionario de carreira que a partir da
entrada en vigor da presente lei acceda aos postos directivos
a que fai referencia esta disposición manterase na situación
de servizo activo, con reserva do posto de traballo que ocu-
pase con carácter definitivo no momento do nomeamento,
de o devandito posto se ter obtido mediante concurso.

Disposición transitoria cuarta. Persoal funcionario de
carreira que ocupe postos de traballo que deixen de pro-
verse polo procedemento de libre designación

1. O persoal funcionario de carreira que ocupe postos de
traballo que antes da entrada en vigor desta lei estivesen cla-
sificados como de libre designación e que, posteriormente,
deixen de ter este procedemento de provisión seguirá a ocu-
par os mesmos postos de traballo ata a provisión destes, aínda
que se poderá dispoñer discrecionalmente o seu cesamento
antes da dita provisión, nos termos previstos polo artigo 95.

2. No caso do cesamento a que se refire a alínea anterior,
poderase cubrir o posto de traballo de forma provisional
mediante adscrición ou comisión de servizos, que finalizará
cando se provexa definitivamente o posto.

3. A consellaría competente en materia de función
pública procederá á modificación das relacións de postos de
traballo da Administración xeral da Comunidade Autónoma
de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector
público autonómico derivadas do cambio no procedemento
de provisión dos postos de traballo das xefaturas de servizo
ou postos equivalentes. 

Disposición transitoria quinta. Garantías do persoal funcio-
nario ao dispor do órgano competente ou en adscrición pro-
visional por cesamento nun posto obtido por libre designa-
ción ou por alteración do contido ou supresión do posto

1. Entrementres non se desenvolva regulamentariamente o
sistema de carreira horizontal establecido na sección 1ª do capí-
tulo II do título VI, o persoal funcionario de carreira que sexa
obxecto de adscrición provisional a un posto de traballo nos ter-
mos previstos pola alínea primeira do artigo 97 terá dereito en
todo caso a percibir as retribucións que lle correspondan polo
seu grao persoal consolidado, máis un complemento específico
non inferior en máis de dous niveis ao do devandito grao, ata
que obteña un posto de traballo con carácter definitivo polos
procedementos de provisión previstos nesta lei.

2. Nos concursos de traslados, e coa finalidade de faci-
litar a obtención dun posto de traballo con carácter defini-
tivo, ao persoal funcionario ao dispor do órgano competente
ou adscrito provisionalmente a un posto de traballo nos
casos previstos pola alínea primeira do artigo 97 computa-
ráselle o período de tempo nesta situación, de ser o caso,
como se desempeñase un posto inferior en dous niveis ao do
grao persoal consolidado, desde o día seguinte ao do cesa-
mento do posto que ocupase con carácter definitivo e de
acordo co que dispoñan as bases da convocatoria.

3. Entrementres non se determine regulamentariamente a
distancia a que fai referencia a alínea quinta do artigo 97,
esta será de trinta quilómetros.

Disposición transitoria quinta bis. Ampliación da duración
dos permisos por parto e por adopción ou acollemento

A duración dos permisos por parto e por adopción ou
acollemento establecida na alínea primeira do artigo 121 e
na alínea primeira do artigo 122 acadarase progresivamente
consonte o seguinte calendario: 

a) Dezaseis semanas no caso de nacementos, adopcións
ou acollementos que se produzan durante o ano 2015.

b) Dezasete semanas no caso de nacementos, adopcións
ou acollementos que se produzan durante o ano 2016.

c) Dezaoito semanas no caso de nacementos, adopcións ou
acollementos que se produzan durante o ano 2017 e sucesivos.

Disposición transitoria sexta. Período máximo de duración
da licenza para a realización de estudos sobre materias
directamente relacionadas coa Administración pública
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Entrementres non se determine regulamentariamente,
consonte o previsto pola alínea primeira do artigo 129, o
período máximo de duración da licenza para a realización de
estudos sobre materias directamente relacionadas coa Admi-
nistración pública regulada nese artigo será de seis meses.

Disposición transitoria sétima. Grao persoal e retribucións
vinculadas a el entrementres non se desenvolva o sistema de
carreira horizontal do persoal funcionario de carreira

1. Entrementres non se desenvolva regulamentariamente
o sistema de carreira horizontal establecido na sección 1ª do
capítulo II do título VI, o persoal funcionario de carreira
seguirá a posuír un grao persoal que corresponderá a un dos
trinta niveis en que se clasifiquen os postos de traballo e per-
cibirá as retribucións vinculadas a el, consonte as seguintes
regras:

a) Todas as referencias ao complemento retributivo de
carreira previsto nesta lei entenderanse feitas a un comple-
mento de destino que figurará nas relacións de postos de tra-
ballo e será igual para todos os postos do mesmo nivel.

b) Corresponde ao Consello da Xunta de Galicia a
determinación dos intervalos dos niveis de postos de tra-
ballo que se lles asignan aos corpos ou escalas do persoal
funcionario. Os graos superiores dos corpos e escalas
poden coincidir cos inferiores do corpo ou escala inme-
diatamente superior. 

c) O grao persoal adquírese polo desempeño dun ou máis
postos de nivel correspondente durante dous anos continua-
dos ou durante tres con interrupción, ou ben mediante a
superación de cursos de formación ou outros requisitos
obxectivos que se establezan regulamentariamente.

d) Se durante o tempo en que o persoal funcionario des-
empeña un posto de traballo con carácter definitivo se
modifica o nivel deste, o tempo do desempeño computa-
rase no nivel máis alto con que tal posto estivese clasifi-
cado.

e) O persoal funcionario de carreira que obteña un posto
de traballo superior en máis de dous niveis ao correspon-
dente ao seu grao persoal consolidará cada dous anos de ser-
vizos continuados o grao superior en dous niveis ao que

posuíse, sen que en ningún caso poida superar o correspon-
dente ao do posto desempeñado.

f) O persoal funcionario de novo ingreso comezará a
consolidar o grao correspondente ao nivel básico do seu
corpo ou escala, con independencia do nivel do posto de tra-
ballo que pase a desempeñar.

g) O persoal funcionario que acceda a outro corpo ou
escala polo sistema de promoción interna vertical poderá
conservar o grao persoal que tivese consolidado no corpo ou
escala de procedencia, e o tempo de servizos prestados en
postos ocupados con carácter definitivo será aplicable, de
ser o caso, para a consolidación do grao persoal no novo
corpo ou escala.

h) O tempo de permanencia na situación de servizos
especiais será computado, para efectos de consolidación do
grao persoal, como prestado no último posto desempeñado
en situación de servizo activo ou no que posteriormente se
obteña por concurso.

i) O persoal funcionario de carreira ten dereito, calquera
que for o posto de traballo que desempeñe, a percibir o com-
plemento de destino previsto para os postos de nivel corres-
pondente ao seu grao persoal. O complemento específico
será o que corresponda ao posto realmente desempeñado,
agás o disposto na alínea primeira da disposición transitoria
quinta.

j) A adquisición e os cambios de grao inscribiranse no
correspondente rexistro de persoal logo de recoñecelos o
órgano competente.

2. O persoal funcionario interino percibirá o comple-
mento de destino correspondente ao nivel do posto de traba-
llo que desempeñe.

3. A norma regulamentaria que desenvolva o sistema de
carreira horizontal do persoal funcionario de carreira esta-
blecerá as equivalencias entre os actuais graos persoais e as
novas categorías profesionais e graos de ascenso, de xeito
que o persoal afectado se incorpore ao sistema de carreira
horizontal con pleno recoñecemento da progresión profesio-
nal xa acadada. En todo caso, garantirase ao persoal afectado
o nivel retributivo con que conte no momento de implanta-
ción do novo sistema.
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Disposición transitoria oitava. Complemento específico e
recoñecemento de compatibilidade para o exercicio de acti-
vidades privadas entrementres non se introduza o comple-
mento de posto de traballo

1. Entrementres non se introduza o complemento retri-
butivo de posto de traballo previsto por esta lei, todas as
referencias a este último entenderanse feitas ao comple-
mento específico existente no momento da súa entrada en
vigor, destinado a retribuír as condicións particulares dal-
gúns postos de traballo en atención á súa especial dificultade
técnica, dedicación, responsabilidade, incompatibilidade,
perigosidade ou penosidade. En ningún caso poderá asig-
narse máis dun complemento específico a cada posto de tra-
ballo.

O persoal interino nomeado para a execución de progra-
mas de carácter temporal ou por exceso ou acumulación de
tarefas percibirá o complemento específico correspondente a
un posto de traballo de nivel base do correspondente sub-
grupo ou grupo de clasificación profesional.

2. Entrementres non se produza a substitución do com-
plemento específico mencionado na alínea anterior polo
complemento de posto de traballo previsto por esta lei,
poderase recoñecer, consonte o disposto na normativa sobre
incompatibilidades que resulte aplicable, compatibilidade
para o exercicio de actividades privadas ao persoal que des-
empeñe postos de traballo que comporten a percepción de
complemento específico ou concepto equiparable, sempre
que a súa contía non supere o trinta por cento da súa retri-
bución básica, excluídos os conceptos que teñan a súa orixe
na antigüidade.

No suposto de que a contía de tal complemento supere o
trinta por cento referido, poderá concederse a compatibili-
dade sempre que a persoa interesada renuncie á percepción
do complemento específico ou concepto equivalente.

Disposición transitoria novena. Complemento de produtivi-
dade entrementres non se desenvolva o procedemento de
avaliación do desempeño

Entrementres non se desenvolva regulamentariamente o
procedemento de avaliación do desempeño establecido na
sección 2ª do capítulo II do título VI, non será aplicable ao

persoal funcionario de carreira o complemento retributivo de
desempeño previsto nesta lei e substituirase por un comple-
mento de produtividade rexido polas seguintes regras:

a) O complemento de produtividade retribúe o especial
rendemento, a actividade extraordinaria, o interese ou a ini-
ciativa con que o persoal funcionario desempeñe o seu tra-
ballo.

b) A súa contía global non pode exceder unha porcentaxe
sobre os custos totais de persoal de cada programa e de cada
órgano, a cal se determinará na Lei de orzamentos.

c) A persoa responsable da xestión de cada programa de
gasto, dentro das correspondentes dotacións orzamentarias,
determina, de acordo coa normativa establecida na Lei de
orzamentos, a contía individual que corresponda, de ser o
caso, a cada persoa.

d) A asignación deste complemento realízase conforme
criterios obxectivos establecidos regulamentariamente, coa
necesaria información e participación dos órganos de repre-
sentación do persoal.

Disposición transitoria décima. Garantía retributiva do per-
soal funcionario que experimentase unha diminución das
súas retribucións anuais como consecuencia da Lei
30/1984, do 2 de agosto

O persoal funcionario que, como consecuencia da apli-
cación do réxime retributivo establecido na Lei 30/1984, do
2 de agosto, experimentase unha diminución das súas retri-
bucións anuais ten dereito a un complemento persoal e tran-
sitorio pola diferenza, absorbible en futuras melloras,
segundo os criterios que sinale a Lei de orzamentos da
Comunidade Autónoma.

Disposición transitoria décimo primeira. Recuperación dos
niveis retributivos do persoal ao servizo do sector público
da Comunidade Autónoma de Galicia

1. As contías a que fai referencia a alínea primeira da dis-
posición adicional décimo sétima da Lei 11/2014, do 19 de
decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma
de Galicia para o ano 2015, ampliaranse ata o vinte e catro
con cero catro por cento dos importes efectivamente deixa-
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dos de percibir como consecuencia da supresión da paga
extraordinaria, así como da paga adicional do complemento
específico ou pagas adicionais equivalentes, corresponden-
tes ao mes de decembro de 2012, por aplicación do Real
decreto lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garan-
tir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitivi-
dade. 

As cantidades que poderán aboarse por este concepto,
sobre o importe deixado de percibir en aplicación do Real
decreto lei 20/2012, serán as equivalentes á parte proporcio-
nal correspondente aos primeiros corenta e catro días da
paga extraordinaria, paga adicional do complemento especí-
fico e pagas adicionais do mes de decembro de 2012. Naque-
les casos en que non proceda o recoñecemento da totalidade
da paga extraordinaria e adicional, os primeiros corenta e
catro días reduciranse proporcionalmente ao cómputo dos
días que correspondan.

Co obxecto de estender a medida anterior ao persoal das
universidades integrantes do Sistema universitario de Gali-
cia e as súas entidades instrumentais dependentes e da edu-
cación concertada, as porcentaxes recollidas nas alíneas
sexta e sétima da devandita disposición adicional mudaranse
polo vinte e catro con cero catro por cento do fondo incon-
dicionado axustado do Sistema universitario de Galicia e
polo un con cero oito por cento dos conceptos dos módulos
económicos de distribución de fondos públicos para o soste-
mento dos centros educativos concertados.

2. Co obxecto de recuperar os niveis retributivos dos tra-
balladores do sector público autonómico, créase un fondo de
recuperación retributiva cuxa dotación se concretará nas leis
de orzamentos da Comunidade Autónoma.

3. O fondo mencionado na alínea anterior desta dispo-
sición recollerá durante un período máximo de tres anos a
dotación precisa para proceder ao completo reintegro das
retribucións axustadas en aplicación do Real decreto lei
20/2012. Ademais, o devandito fondo financiará con
carácter consolidable a reposición das dúas pagas adicio-
nais do complemento específico ou retribucións equiva-
lentes.

As dotacións do devandito fondo financiarán do mesmo
xeito o incremento proporcional das contías axustadas nos

fondos financiadores do Sistema universitario de Galicia e
nos módulos económicos de distribución de fondos públi-
cos para o sostemento dos centros educativos concertados.

Disposición transitoria décimo segunda. Integración na función
pública autonómica do persoal funcionario de carreira proce-
dente doutras administracións públicas que, con anterioridade
ao 18 de setembro do 2014, se atopase ocupando con carácter
definitivo un posto de traballo obtido por libre designación

O persoal funcionario de carreira procedente doutras
administracións públicas que, con anterioridade ao 18 de
setembro do 2014, se atopase ocupando con carácter defini-
tivo na Administración xeral da Comunidade Autónoma de
Galicia ou nas entidades públicas instrumentais do sector
público autonómico un posto de traballo obtido por libre
designación, ou ben se atopase ao dispor ou en adscrición pro-
visional, como consecuencia do cesamento nun posto obtido
por libre designación ou da alteración do contido ou a supre-
sión do posto, e que continúe a prestar servizos na devandita
Administración no momento da entrada en vigor desta lei,
integrarase plenamente na organización da función pública
autonómica, nos termos previstos pola alínea cuarta do artigo
104, con efectos desde a data da entrada en vigor desta lei.

Disposición transitoria décimo terceira. Integración na fun-
ción pública autonómica do persoal funcionario de carreira
procedente doutras administracións públicas que, no
momento da entrada en vigor desta lei, se atope ocupando
con carácter definitivo un posto de traballo obtido mediante
transferencia ou por concurso

O persoal funcionario de carreira procedente doutras
administracións públicas que, no momento da entrada en
vigor desta lei, se atope ocupando con carácter definitivo na
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia
ou nas entidades públicas instrumentais do sector público
autonómico un posto de traballo obtido mediante transferen-
cia ou por concurso, integrarase plenamente na organización
da función pública autonómica, nos termos previstos pola
alínea cuarta do artigo 104, con efectos desde a data da
entrada en vigor desta lei.

Disposición transitoria décimo cuarta. Procesos selectivos
e procedementos de provisión de postos de traballo con-
vocados con anterioridade á entrada en vigor desta lei
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Os procesos selectivos e os procedementos de provisión
de postos de traballo cuxas convocatorias se publicasen no
correspondente diario oficial con anterioridade á data de
entrada en vigor desta lei rexeranse pola normativa vixente
no momento da publicación da convocatoria.

Disposición derrogatoria primeira. Derrogación normativa

1. Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou
inferior rango se opoñan, contradigan ou resulten incompa-
tibles co disposto nesta lei e, en particular:

a) O Texto refundido da Lei 4/1988, do 26 de maio, da
función pública de Galicia, aprobado polo Decreto lexisla-
tivo 1/2008, do 13 de marzo, coas seguintes excepcións:

— As disposicións transitorias oitava, novena e décima,
exclusivamente no que se refire á aplicación destas para o
acceso á escala de profesores numerarios de institutos politéc-
nicos marítimo-pesqueiros, do corpo facultativo superior da
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

— A disposición transitoria décimo cuarta.

b) Os artigos 16, 17 e 18 da Lei 15/1991, do 28 de
decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma
galega para 1992.

c) A Lei 12/1992, do 9 de novembro, de creación de
determinadas escalas de persoal funcionario ao servizo da
Xunta de Galicia. 

d) A disposición adicional sexta da Lei 8/1995, do 30 de
outubro, do patrimonio cultural de Galicia, na redacción
dada pola Lei 7/2002, do 27 de decembro, de medidas fiscais
e de réxime administrativo.

e) O capítulo IV do título VI, artigos 231 a 250, da Lei
5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia.

f) O artigo 9 da Lei 7/1998, do 30 de decembro, de medidas
tributarias, de réxime orzamentario, función pública e xestión.

g) A Lei 2/2000, do 21 de decembro, pola que se crea a
escala de axentes facultativos medioambientais da Xunta de
Galicia.

h) A disposición adicional quinta da Lei 5/2000, do 28 de
decembro, de medidas fiscais e de réxime orzamentario e
administrativo.

i) A Lei 2/2001, do 24 de xaneiro, pola que se crea a
escala de persoal investigador para os centros de investiga-
ción e desenvolvemento tecnolóxico da Xunta de Galicia e
se establecen normas para a provisión dos seus postos de
traballo.

j) Os artigos 14, 15, 16 e 17 da Lei 3/2002, do 29 de
abril, de medidas de réxime fiscal e administrativo. 

j bis) A disposición adicional quinta da Lei 14/2007, do
30 de outubro, pola que se crea e regula o Instituto Galego
de Seguridade e Saúde Laboral, na redacción dada pola dis-
posición derradeira primeira da Lei 12/2011, do 26 de
decembro, de medidas fiscais e administrativas, e pola alí-
nea sétima da disposición derradeira sexta da Lei 14/2013,
do 26 de decembro, de racionalización do sector público
autonómico.

j ter) As disposicións adicionais oitava, novena e
décima da Lei 9/2012, do 3 de agosto, de adaptación das
disposicións básicas do Real decreto lei 20/2012, do 13 de
xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria
e de fomento da competitividade, en materia de emprego
público.

2. Mantén a súa vixencia no que non resulte incompa-
tible con esta lei e co Estatuto básico do empregado
público a normativa de desenvolvemento da lexislación da
función pública de Galicia, mentres non entren en vigor as
disposicións de desenvolvemento da presente lei que a
substitúan.

Disposición derrogatoria segunda. Complemento retributivo
do persoal funcionario de carreira que tivese desempeñado
altos cargos

Quedan sen efecto a partir da entrada en vigor desta
lei os dereitos retributivos recoñecidos ao abeiro da dis-
posición adicional décimo sétima do Texto refundido da
Lei 4/1988, do 26 de maio, da función pública de Galicia,
aprobado polo Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de
marzo.

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIANúmero 451
21 de abril de 2015

110883



Disposición derradeira primeira. Habilitación para o desen-
volvemento regulamentario

1. O Consello da Xunta de Galicia pode ditar as normas
regulamentarias necesarias para o desenvolvemento e a apli-
cación desta lei.

2. No prazo máximo de tres anos desde a entrada en
vigor desta lei aprobaranse as normas regulamentarias nece-
sarias para o desenvolvemento e a plena efectividade do pre-
visto no capítulo II do título VI.

Disposición derradeira segunda. Normativa de desenvolve-
mento de escalas ou especialidades de escalas creadas por
esta lei nos corpos de persoal funcionario da Administra-
ción xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

Mediante normas regulamentarias desenvolveranse a
estrutura administrativa, as funcións dos postos de traba-
llo e as condicións de acceso para o persoal funcionario de
carreira ou o persoal laboral fixo da Administración xeral
da Comunidade Autónoma de Galicia que estea en pose-
sión da titulación requirida en cada caso e que supere o
correspondente proceso selectivo ás seguintes escalas ou
especialidades de escalas dos corpos de persoal funciona-
rio da Administración xeral da Comunidade Autónoma de
Galicia, atendendo á natureza e peculiaridade delas:

a) As especialidades de vixilancia de estradas e de mobi-
lidade da escala de axentes de inspección, do corpo admi-
nistrativo.

b) A especialidade de ciencias do mar da escala de cien-
cias, do corpo facultativo superior.

c) A escala de facultativos de servizos sociais, do corpo
facultativo superior.

d) A escala de técnicos facultativos de servizos sociais,
do corpo facultativo de grao medio.

e) A escala técnica de delineantes, do corpo de técnicos
de carácter facultativo.

f) A escala de axentes técnicos en xestión ambiental, do
corpo de técnicos de carácter facultativo.

g) A escala de axentes técnicos facultativos de servizos
sociais, do corpo de técnicos de carácter facultativo.

Disposición derradeira terceira. Normativa de desenvolve-
mento da escala técnica de delineantes e da escala de axen-
tes técnicos en xestión ambiental do corpo de técnicos de
carácter facultativo da Administración xeral da Comuni-
dade Autónoma de Galicia

(Sen contido.)

Disposición derradeira terceira bis. Modificacións da Lei
7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres
e homes

1. Modifícase a alínea primeira do artigo 42 bis da Lei
7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres
e homes, o cal queda redactado como segue:

«1. A Administración pública galega recoñécelle ao per-
soal ao seu servizo os permisos retribuídos necesarios para a
realización de tratamentos de fecundación asistida. A dura-
ción destes permisos limitarase ao tempo preciso para a
práctica dos ditos tratamentos, e a súa concesión condició-
nase á xustificación previa da necesidade da realización
daqueles dentro da xornada de traballo. Se a necesidade de
desprazamento para recibir o tratamento o xustifica, a dura-
ción do permiso será de dous días hábiles.»

2. Modifícase o artigo 42 ter da Lei 7/2004, do 16 de
xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes, o cal
queda redactado como segue:

«Artigo 42 ter. Permiso por lactación

1. A Administración pública galega recoñécelle ao per-
soal ao seu servizo, por lactación do fillo menor de doce
meses, o dereito a ausentarse do posto de traballo durante
unha hora diaria, a cal se pode dividir en dúas fraccións de
media hora, ou ben a unha redución da xornada de traballo
diaria nunha hora, que, por elección da persoa titular do
dereito, pode aplicarse ao inicio ou ao final da xornada de
traballo, ou dividirse en dúas fraccións de media hora e apli-
carse ao inicio e ao final da xornada.

O tempo correspondente a este permiso pode acumu-
larse total ou parcialmente en xornadas completas e facerse
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uso del en calquera momento despois do remate do período
de duración do permiso por parto, adopción ou acollemento.

2. Cando os dous proxenitores traballen, o dereito ao per-
miso por lactación pode ser exercido indistintamente por
calquera deles ou ratearse a súa duración.

3. Nos supostos de adopción ou acollemento, o dereito ao
permiso por lactación pode exercerse durante o ano seguinte
á efectividade da resolución xudicial ou administrativa de
adopción ou acollemento, sempre que no momento desa
efectividade o menor non teña feitos os doce meses.

4. Nos supostos de parto, adopción ou acollemento múl-
tiple a duración do permiso por lactación incrementarase en
proporción ao número de fillos.»

3. Modifícase o artigo 43 da Lei 7/2004, do 16 de xullo,
galega para a igualdade de mulleres e homes, o cal queda
redactado como segue:

«Artigo 43. Dereito das mulleres xestantes a elixiren o
período de vacacións e preferencias derivadas da existencia
de responsabilidades familiares

1. A Administración pública galega recoñece o dereito á
elección do período de vacacións das mulleres xestantes ao
seu servizo e á preferencia de elección das persoas con fillos
menores de doce anos ou maiores dependentes ao seu coi-
dado, tendo prioridade as que reúnan a condición de proxe-
nitor de familia numerosa.

2. Así mesmo, recoñécese o dereito á fixación dun perí-
odo alternativo de vacacións nos casos de coincidencia do
período ordinario de vacacións cos permisos por lactación,
parto, adopción ou acollemento, ou doutro proxenitor por
parto, adopción ou acollemento dun fillo. 

3. Os permisos mencionados no punto anterior, así como
os períodos de incapacidade temporal, poden acumularse ás
vacacións. Nestes casos, o dereito ás vacacións poderá exer-
cerse mesmo despois do remate do ano natural a que estas
correspondan.»

4. Modifícase o artigo 44 da Lei 7/2004, do 16 de xullo,
galega para a igualdade de mulleres e homes, o cal queda
redactado como segue:

«Artigo 44. Flexibilización de xornada por motivos
familiares

1. O persoal ao servizo da Administración pública galega
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 regulamentaria-
mente se determinen. 

2. Idéntico dereito terá o persoal ao servizo da Adminis-
tración pública galega que se atope en proceso de nulidade,
separación ou divorcio, desde a interposición da demanda
xudicial ou desde a solicitude de medidas provisionais pre-
vias ata transcorridos tres meses desde a devandita demanda
ou solicitude.»

5. Modifícase o artigo 46 da Lei 7/2004, do 16 de xullo,
galega para a igualdade de mulleres e homes, o cal queda
redactado como segue:

«Artigo 46. Permiso do outro proxenitor por nacemento,
acollemento ou adopción dun fillo

1. Nos casos de nacemento, acollemento ou adopción
dun fillo, o persoal ao servizo da Administración pública
galega que non estea a gozar do permiso por parto ou por
adopción ou acollemento previsto na normativa aplicable ten
dereito a un permiso retribuído de vinte e nove días naturais
de duración, do cal se fará uso a partir da data do nacemento,
da efectividade da decisión administrativa ou xudicial de
acollemento ou da efectividade da resolución xudicial pola
que se constitúa a adopción. Nos casos de parto, adopción ou
acollemento múltiple, a duración deste permiso incrementa-
rase nunha semana máis.

2. O permiso previsto neste artigo é independente do uso
compartido do permiso por parto ou por adopción ou acolle-
mento.

3. O persoal ao servizo da Administración pública galega
que estea a gozar do permiso por parto ou por adopción ou
acollemento pode facer uso do permiso previsto neste artigo
inmediatamente a continuación do remate do período de
duración daquel nos seguintes supostos:
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a) Cando a persoa titular do dereito falecese antes da uti-
lización íntegra do permiso.

b) Se a filiación do outro proxenitor non estiver determi-
nada.

c) Cando en resolución xudicial ditada en proceso de
nulidade, separación ou divorcio, iniciado antes da utiliza-
ción do permiso, se lle recoñeza á persoa que estea a gozar
del a garda do fillo ou filla.»

6. Modifícase o artigo 46 bis da Lei 7/2004, do 16 de
xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes, o cal
queda redactado como segue:

«Artigo 46 bis. Permisos por accidente ou enfermidade
moi graves

1. Nos casos de accidente ou enfermidade moi graves do
cónxuxe ou parella de feito ou dun familiar dentro do pri-
meiro grao de consanguinidade ou afinidade, o persoal ao
servizo da Administración pública galega ten dereito a un
permiso retribuído para atender ao coidado desas persoas
cunha duración máxima de trinta días naturais.

2. Cada accidente ou enfermidade xera o dereito a un
único permiso, que, dentro da duración máxima de trinta
días naturais, se pode empregar de forma separada ou acu-
mulada.»

Disposición derradeira terceira ter. Modificación da Lei
3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia

Modifícase o artigo 29 da Lei 3/2014, do 24 de abril, do
Consello Consultivo de Galicia, o cal queda redactado como
segue:

«1. O Consello Consultivo de Galicia dispoñerá do per-
soal da categoría, clase e condición necesarias para o desen-
volvemento das súas funcións.

2. Corresponde ao Consello Consultivo de Galicia esta-
blecer a organización do persoal ao seu servizo e propoñer á
Xunta de Galicia a aprobación e modificación do cadro de
persoal e da relación de postos de traballo, así como levar a
cabo os procesos de selección de persoal e provisión dos
postos de traballo.

3. Sen prexuízo do disposto para o persoal letrado, os
postos de traballo definidos na relación de postos de traballo
para persoal funcionario poderán ser cubertos por persoal
desta categoría da Administración xeral da Comunidade
Autónoma de Galicia, doutras comunidades autónomas ou
do Estado.»

Disposición derradeira cuarta. Entrada en vigor

1. Esta lei entrará en vigor ao mes da súa publicación no
Diario Oficial de Galicia.

2. Malia o establecido na alínea anterior, as disposicións
relativas á carreira horizontal do persoal funcionario de
carreira e aos conceptos retributivos vinculados a ela non
producirán efectos entrementres non entren en vigor as nor-
mas regulamentarias que as desenvolvan.

2 bis. A entrada en vigor da duración dos permisos por
parto e por adopción ou acollemento establecida na alínea
primeira do artigo 121 e na alínea primeira do artigo 122
producirase nos termos previstos pola disposición transitoria
quinta bis.

2 ter. A declaración «a extinguir» da escala de delineantes
e da escala de axentes facultativos ambientais, ambas as dúas
do corpo de axudantes de carácter facultativo de Administra-
ción especial da Comunidade Autónoma de Galicia, estable-
cida na alínea oitava da disposición adicional oitava, entrará
en vigor cando se produza o desenvolvemento regulamenta-
rio da nova escala técnica de delineantes e da nova escala de
axentes técnicos en xestión ambiental, respectivamente,
ambas as dúas do corpo de técnicos de carácter facultativo de
Administración especial da Comunidade Autónoma de Gali-
cia. As funcións que esta lei asigna a estas novas escalas
serán exercidas tamén polo persoal da escala de delineantes e
da escala de axentes facultativos ambientais, respectiva-
mente, ata a definitiva extinción destas últimas.

Santiago de Compostela, 17 de abril de 2015

Agustín Baamonde Díaz
Presidente da Comisión

Ricardo Vicente Docasar Docasar
Secretario da Comisión
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Mantemento de emendas e formulación de votos particulares

en relación co proxecto de lei do emprego público de Galicia

Aprobación do ditame da Comisión

- 31508 (09/PL-000024)
Presidencia da Xunta de Galicia
Proxecto de lei do emprego público de Galicia
BOPG n.º 397, do 30.12.2014

Ordénase a publicación no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia das emendas mantidas e dos votos particulares for-
mulados ao Ditame emitido pola Comisión 1.ª, Institucional,
de Administración Xeral, Xustiza e Interior.

— G.P. dos Socialistas de Galicia  (Doc. núm. 36417).
— G.P. da Alternativa Galega de Esquerda  (Doc. núm.
36422).
— G.P. do Bloque Nacionalista Galego  (Doc. núm. 36413).
— G.P. Mixto  (Doc. núm. 36416)

Santiago de Compostela, 20 de abril de 2015
Pilar Rojo Noguera

Presidenta
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OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a través 

do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 119 do Regulamento da 

Cámara MANTÉN, para a súa defensa en Pleno, todas as emendas presentadas 

ao Proxecto de lei do emprego público de Galiza (doc. núm. 31508), que non 

foron incorporadas ao ditame da Comisión. 

 

Santiago de Compostela, 17 de abril de 2015 

 

 

Asdo.: Francisco Xesús Jorquera Caselas  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 17/04/2015 13:58:21 

 



GRUPO MIXTO 

PARLAMENTO DE GALICIA 

 

 

Parlamento De Galicia | Mantemento Emendas 

 

1 

Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA. 

 

O Grupo Mixto, a través da súa voceira e ao abeiro do disposto no artigo 119 

do Regulamento da Cámara MANTÉN, para a súa defensa en Pleno, todas as 

emendas presentadas ao Proxecto de lei do emprego público de Galicia 

(09/PL-000024, doc. núm. 31508), que non foron incorporadas ao Ditame da 

Comisión. 

 

Pazo do Parlamento a 17 de abril de 2015 

Asdo.: Consuelo Martínez García 

Voceira do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia. 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Consuelo Martínez García na data 17/04/2015 15:23:49 

 



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Á Mesa do Parlamento 

 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a través do portavoz e ao 

abeiro do disposto no artigo 119 do Regulamento da Cámara, comunícalle 

a esa Presidencia que mantén, para a súa defensa en Pleno, as emendas 

presentadas ao Proxecto de lei de do emprego público de Galicia 

(31508,09/PL-00024), agás as aprobadas ou transaccionadas. 

 

 

Pazo do Parlamento,  17 de abril de 2015 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Jose Luis Méndez Romeu na data 17/04/2015 12:22:33 
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      Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 
 
 
 
O grupo parlamentario da Alternativa Galega da Esquerda, ao abeiro do disposto no 
artigo 119 do Regulamento da Cámara, mantén, para a súa defensa en Pleno, todas as 
emendas presentadas ao Proxecto de lei do emprego público, que non foron 
incorporadas ao Ditame da Comisión.  
 
 
En Compostela, a 20 de abril do 2015. 
 
 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 20/04/2015 09:39:45 
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Texto para Pleno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROXECTO DE LEI DO EMPREGO PÚBLICO DE GALICIA 
 
 
 
 

  
Proxecto de lei: BOPG núm. 397, do 30.12.2014 
Emendas ao articulado: BOPG núm. 435, fascículo 1, do 24.03.2015 
Informe da Ponencia: BOPG núm. 448, fascículo 2, do 15.04.2015 
Ditame da Comisión: BOPG núm. 451, do 21.04.2015 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Proxecto de lei do emprego público de Galicia.  
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº214, de Modificación. 
  
Deben ser modificadas no texto aquelas expresións que non 
corrixan o uso dunha linguaxe sexista. 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

TÍTULO I 
 
Obxecto, principios e ámbito de aplicación 
 
Artigo 1.  Obxecto 
 
Esta lei ten por obxecto a regulación do réxime xurídico da 
función pública galega e a determinación das normas 
aplicables a todo o persoal ao servizo das administracións 
públicas incluídas no seu ámbito de aplicación, en exercicio 
das competencias atribuídas á Comunidade Autónoma de 
Galicia no seu Estatuto de autonomía e en desenvolvemento 
do Estatuto básico do empregado público. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº1, de Adición. 
  
Artigo 1. Adición. Engadir in fine o seguinte texto: 
 
“Poderanse ditar normas especias para adaptar esta lei ás 
peculiaridades do persoal docente, investigador e sanitario.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº1, de Adición. 
  
Débese engadir ao final do parágrafo o seguinte texto: 
  
Poderán ditarse normas especiais para adaptar esta lei ás 
peculiaridades do persoal docente, investigador e  sanitario. 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 2.  Potestade de autoorganización 
 
Coa finalidade de satisfacer os intereses xerais, a Comunidade 
Autónoma de Galicia ten atribuída a potestade de 
autoorganización, que a faculta, de acordo co ordenamento 
xurídico, para estruturar, establecer o réxime xurídico e dirixir e 
fixar os obxectivos da función pública galega. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 3.  Principios informadores 
 
1. O réxime xurídico do persoal incluído no ámbito de 
aplicación desta lei baséase nos seguintes principios, que 
informarán a actuación das administracións públicas en que 
presta os seus servizos: 
 
a) Servizo á cidadanía e aos intereses xerais. 
 
b) Igualdade, mérito e capacidade no acceso e na promoción 
profesional. 
 
c) Sometemento pleno á lei e ao dereito. 
 
d) Igualdade de trato entre mulleres e homes. 
 
e) Obxectividade, profesionalidade e imparcialidade no servizo, 
garantidas coa inamobilidade na condición de funcionario de 
carreira. 
 
f) Eficacia na planificación e xestión dos recursos humanos. 
 
g) Desenvolvemento e cualificación profesional permanente 
dos empregados públicos. 
 
h) Transparencia. 
 
i) Avaliación e responsabilidade na xestión. 
 
j) Xerarquía na atribución, a ordenación e o desempeño das 
funcións e tarefas. 
 
k) Negociación colectiva e participación, a través dos órganos 
de representación do persoal, na determinación das condicións 
de emprego. 
 
l) Cooperación e coordinación entre as administracións 
públicas na regulación e xestión do emprego público. 
 
2. As administracións públicas incluídas no ámbito de 
aplicación desta lei xeneralizarán a xestión por medios 
electrónicos de todos os procesos e procedementos 
administrativos derivados dela e relacionaranse co seu persoal 
preferentemente a través deses medios. 



 

 
 

6 

 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº2, ao apartado 1.c), de Adición. 
  
Engadir o seguinte: 
"E non discriminación por razón de etnia, diversidade funcional, 
relixión, idade, orientación e identidade sexual." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 4.  Ámbito de aplicación 
 
1. Esta lei aplícase ao persoal funcionario e, no que proceda, 
ao persoal laboral ao servizo das seguintes administracións 
públicas: 
 
a) A Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
b) As entidades locais galegas. 
 
c) As entidades públicas instrumentais do sector público 
autonómico de Galicia enunciadas na letra a) do artigo 45 da 
Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e 
funcionamento da Administración xeral e do sector público 
autonómico de Galicia. 
 
d) As entidades públicas instrumentais vinculadas ou 
dependentes das entidades locais galegas. 
 
e) As universidades públicas galegas. 
 
2. O ámbito de aplicación definido por este artigo enténdese 
sen prexuízo das especialidades establecidas nos artigos 
seguintes.  
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº1, ao apartado 1.c), de Modificación. 
  
Na letra c) do punto 1 deste artigo onde di: "...na letra a)...", 
debe dicir: "...nas letras a) e b)...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº2, ao apartado 1.d), de Adición. 
  
A letra d) no punto 1 deste artigo, débese engadir in fine o 
seguinte: "...ou das universidades." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº3, ao apartado 2, de Adición. 
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No punto 2 deste artigo, débese engadir in fine, o seguinte 
texto: "...e con pleno respecto ao principio de autonomía das 
entidades locais e das universidades." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 5.  Persoal investigador 
 
Na aplicación desta lei ao persoal investigador pódense ditar 
normas singulares para adecuala ás súas peculiaridades. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº2, de Supresión. 
  
Debe ser suprimido o artigo 5 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº4, de Adición. 
  
Débese engadir in fine o seguinte texto: 
  
 "No caso de que a súa dependencia se leve a cabo por parte 
das entidades locais ou das universidades, respectarase o 
regulado pola normativa específica das devanditas 
institucións." 
  
  
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 6.  Persoal docente e persoal estatutario do Servizo 
Galego de Saúde 
 
1. Esta lei é aplicable ao persoal docente dependente da 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e ao 
persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, agás no 
relativo ás seguintes materias: 
 
a) Carreira profesional e promoción interna. 
 
b) Retribucións complementarias. 
 
c) Mobilidade voluntaria entre administracións públicas. 
 
2. Nas materias enunciadas pola alínea anterior, o persoal 
docente dependente da Administración xeral da Comunidade 
Autónoma de Galicia e o persoal estatutario do Servizo Galego 
de Saúde réxense pola súa normativa específica, a cal regulará 
tamén as demais especialidades do seu réxime xurídico. 
 
3. Cada vez que esta lei faga mención ao persoal funcionario 
de carreira, entenderase comprendido o persoal estatutario fixo 
do Servizo Galego de Saúde. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº2, ao apartado 1, de Substitución. 
  
Artigo 6.1. Substitución. Substituír o texto deste apartado polo 
seguinte: 
 
“O persoal docente e o persoal estatutario rexeranse pola 
lexislación específica ditada, tendo esta lei carácter supletorio, 
para aqueles ámbitos normativos non desenvolvidos 
especificamente para o persoal incluído nestes sectores, agás:” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº3, ao apartado 1, de Substitución. 
  
Debe ser substituído o primeiro parágrafo do punto 1 polo 
seguinte texto: 
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1. O persoal docente e o persoal estatutario rexeranse pola 
lexislación específica ditada, e esta lei terá carácter supletorio 
para aquela normativa non desenvolvida especificamente para 
estes sectores, agás:  
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº183, ao apartado 1, de Substitución. 
  
Debe ser substituído o primeiro parágrafo do punto 1 polo 
seguinte texto: 
  
O persoal docente e o persoal estatutario rexeranse pola 
lexislación específica ditada, tendo esta lei carácter supletorio e 
complementario para aquela normativa aínda non desenvolvida 
especificamente para estes sectores, agás no que afecta as 
seguintes materias:  
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº5, ao apartado 1, de Modificación. 
  
O  contido do punto 1 deste artigo, débese substituír polo 
seguinte texto: 
  
"1. Esta lei é aplicable, sempre que non se regule polas 
especialidades dos seus propios réximes xurídicos, ao persoal 
docente da Administración xeral da Comunidade Autónoma de 
Galicia  e ao persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, 
en materias tales como:" 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº3, ao apartado 1, de Modificación. 
  
 
 Substituír  o parágrafo primeiro polo seguinte texto: 
"O persoal docente e o persoal estatutario rexeranse pola 
lexislación específica ditada, e esta lei terá carácter supletorio 
para aquela normativa non desenvolvida de maneira específica 
para estes colectivos, agás:". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº3, ao apartado 1.c bis), de Adición. 
  
Artigo 6.1. Adición. Engadir unha nova alínea co seguinte texto: 
 
“c bis) A provisión e selección do persoal docente e estatutario 
do Sergas.” 
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__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº4, ao apartado 1.c bis), de Adición. 
  
Debe ser engadido unha nova letra d) ao punto 1 co seguinte 
texto: 
  
d) A provisión e selección do persoal docente e estatutario do 
Sergas. 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº6, ao apartado 2, de Supresión. 
  
O punto 2 deste artigo débese suprimir. 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 7.  Persoal funcionario das entidades locais galegas 
 
1. O persoal funcionario ao servizo das entidades locais 
galegas réxese pola lexislación básica estatal que lle resulte 
aplicable e por esta lei, coas especialidades reguladas no seu 
título X. 
 
2. O persoal dos corpos de policía local réxese, ademais de 
pola normativa mencionada na alínea anterior, pola lexislación 
xeral de forzas e corpos de seguridade e pola súa lexislación 
específica, a cal regulará as demais especialidades do seu 
réxime xurídico. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº7, ao apartado 1, de Adición. 
  
No punto 1  deste artigo, débese engadir in fine o seguinte 
texto: " ..., e sempre que así o determinen os seus órganos de 
goberno." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 8.  Persoal funcionario de administración e servizos das 
universidades públicas galegas 
 
O persoal funcionario de administración e servizos das 
universidades públicas galegas réxese por esta lei en todo o 
que non estea expresamente regulado pola lexislación orgánica 
de universidades e as súas disposicións de desenvolvemento. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº8, de Adición. 
  
Débese engadir in fine o seguinte texto: "..., e sempre  que así 
o determinen os seus órganos de goberno." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

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. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº10, de Supresión. 
  
Débese suprimir a seguinte palabra: "... convencionalmente ..." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº4, de Substitución. 
  
 O texto derá así: 
" O persoal laboral ao servizo das administracións públicas  e 
entidades incluídas no ámbito de aplicación  desta lei rexerase 
ademais de pola lexislación estatal, de ser o caso, polo 
convenio colectivo que lle resulte aplicable." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº4, de Substitución. 
  
Artigo 9. Substitución. Substituír o texto do artigo polo seguinte: 
 
“O persoal laboral ao servizo das administracións públicas e 
das entidades incluídas dentro do ámbito de aplicación desta 
lei réxese, ademais de pola lexislación laboral e, de ser o caso, 
polo convenio colectivo que lle resulte de aplicación.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº5, de Substitución. 
  
Debe ser substituído o texto do artigo 9 polo seguinte: 
  
O persoal laboral ao servizo das administracións públicas e 
entidades incluídas no ámbito de aplicación desta lei réxese, 
ademais de pola lexislación estatal e, de ser o caso, o convenio 
colectivo que lle resulte aplicable. 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº9, de Adición. 
  
Débese engadir in fine o seguinte texto: " ..., e de ser o caso o 
convenio colectivo que lles resulte aplicable." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 10.  Persoal dos órganos estatutarios 
 
As disposicións desta lei só se aplican directamente ao persoal 
dos órganos estatutarios da Comunidade Autónoma de Galicia 
nas materias en que a súa lexislación específica se remite á 
lexislación da función pública galega. No resto dos casos, esta 
lei ten carácter supletorio para o persoal dos devanditos 
órganos. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº11, de Adición. 
  
Débese engadir in fine o seguinte texto: "..., e sempre que así 
o estableza a propia normativa aprobada polos ditos órganos." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 11.  Persoal do Consello Consultivo de Galicia 
 
1. O persoal que presta servizos no Consello Consultivo de 
Galicia réxese pola normativa reguladora deste órgano e, 
supletoriamente, por esta lei. 
2. Corresponde, así mesmo, ao Consello Consultivo de 
Galicia o exercicio das funcións que en relación co persoal 
ao seu servizo se prevén na súa normativa reguladora. 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº12, de Supresión. 
  
Débese suprimir. 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 12.  Persoal funcionario ao servizo da Administración de 
xustiza 
 
Queda excluído do ámbito de aplicación desta lei o persoal 
funcionario ao servizo da Administración de xustiza en Galicia, 
agás o previsto na letra g) da alínea primeira do artigo 154. 
 
 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº5, de Adición. 
  
Emenda de adición. Engadir un novo título I bis, co seguinte 
texto: 
  
"Título I bis 
Medidas para garantir a normalización da lingua galega no 
ámbito das administracións 
 
Artigo 12 bis. Obxectivos específicos no ámbito das 
administracións 
No ámbito das administracións públicas a actuación dos 
poderes públicos deben: 
1. Asegurar que nas administracións autonómica e local o 
galego sexa a lingua habitual nas relacións internas, nas 
relacións entre as administracións e nas relacións cos 
cidadáns e coas cidadás, respectando o dereito individual a ser 
atendido na outra lingua oficial.  
2. Incrementar o uso da lingua galega na Administración de 
xustiza en Galicia nas súas relacións internas, e garantir a 
atención aos cidadáns en galego.  
3. Promover a normalización do uso da lingua galega nos 
centros de atención primaria, nos puntos de atención 
continuada e nos centros hospitalarios dependentes da 
Consellería de Sanidade.  
Lograr que todos os dispensadores de servizos sanitarios e 
asistenciais teñan coñecemento de galego abondo para 
poderen practicar a oferta positiva nesta lingua.  
Garantir o cumprimento dos dereitos lingüísticos das persoas 
usuarias de servizos sanitarios e asistenciais.  
 
Artigo 12 ter. Impulso da presenza do galego como lingua xeral 
de referencia na Administración autonómica 
1. A Xunta de Galicia debe consolidar o galego como lingua 
xeral de referencia na Administración autonómica e establecer 
un mecanismo de coñecemento e control sobre ese 
cumprimento, así como coordinar as actuacións das distintas 
administracións neste ámbito. 
2. Poñeranse os medios necesarios á disposición do 
funcionariado para un mellor cumprimento do dereito 
constitucional que asiste a cidadanía a ser atendida en galego.  
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3. Establécese o galego como lingua de contacto inicial entre o 
funcionariado e as e os administrados nas relacións 
presenciais.  
4. Orientar que as intervencións xudiciais da Administración se 
realicen en lingua galega.  
 
Artigo 12. quater. Medidas para  mellorar a competencia 
lingüística do persoal da Administración e dos seus entes 
instrumentais 
1.  Estableceranse normas xerais e uniformes sobre 
capacidade lingüística exixible nos procesos de acceso á 
función pública e no desempeño desta función.  
2. Programarase un novo proceso de formación lingüística dos 
funcionarios e das funcionarias que teña como obxectivo 
mellorar as actitudes, a fluidez expresiva e mais o 
coñecemento do vocabulario técnico específico. 
3. Redeseñaranse os cursos de actualización técnica das 
funcionarias e dos funcionarios, de xeito que, fóra de casos 
extremos, esa formación técnica se dea en lingua galega. 
4. Reforzarase o papel da EGAP coa creación nela dun 
departamento que planifique a formación lingüística na súa 
actividade, de xeito que todos os cursos técnicos se dean en 
galego ou que, polo menos, reserven un 25 por cento das 
clases para facilitarlle ao alumado toda a terminoloxía técnica 
desa materia en galego, para facer prácticas de expresión 
técnica desa área en galego e garantir que a avaliación final 
certifique non só a competencia lingüística adquirida, senón 
tamén a actitude positiva ante a lingua. 
 
  
Artigo 12 quinquies. Colaboración coas administracións locais   
1. Establecer normas xerais e uniformes sobre capacidade 
lingüística exixible nos procesos de acceso á función pública e 
no desempeño desta función.  
2. Programar un novo proceso de formación lingüística do 
funcionariado que teña como obxectivo mellorar as actitudes, a 
fluidez expresiva e mais o coñecemento do vocabulario técnico 
específico.  
3. Establecer plans nas deputacións provinciais para a 
adquisición e/ou elaboración de todos os programas de xestión 
administrativa en galego.  
  
Artigo 12 sexties. Normalización do galego na Administración 
de xustiza 
Coa finalidade de que o galego sexa lingua normal de traballo 
da Administración de xustiza en Galicia adoptaranse as 
seguintes medidas: 
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1. Elaborar un programa de normalización específico, en 
colaboración co Ministerio de Xustiza, e establecer un órgano 
de referencia.  
2. Establecer programas de formación nos que se incorpore a 
capacitación lingüística, a cultura galega e o réxime xurídico do 
uso das linguas. 
3. Fomentar o uso do galego por medio de medidas de 
promoción profesional e prestixio dos funcionarios que a vaian 
usando.  
4. Verter ao galego os programas informáticos de xestión e os 
formularios de uso cotián e garantir a súa presenza en todos os 
órganos xudiciais de Galicia.  
5.  Elaborar materiais terminolóxicos por medio de convenios 
de colaboración con servizos, empresas ou organismos 
especializados e establecemento de circuítos para difundilos.  
 
  
Artigo 12 septies. Sobre o uso do galego no ámbito sanitario   
1. No ámbito sanitario deberá empregarse o idioma galego en 
toda comunicación escrita, orixinal ou normalizada, que cause 
efectos no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 2. Elaborar material divulgativo e de educación sanitaria 
escrito en galego (dietas, exercicios, recomendacións de estilos 
de vida, instrucións sobre os tratamentos, etc.) para 
entregarlles aos usuarios dos servizos sanitarios.  
3. Editar en galego todos os programas e manuais de uso dos 
equipos informáticos e de comunicación.  
4. Elaborar e distribuír un vocabulario técnico-profesional que 
axude ao correcto uso do idioma galego a todos os 
profesionais da saúde." 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

TÍTULO II 
 
Órganos administrativos competentes en materia de persoal 
 
CAPÍTULO I 
 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia 
 
Artigo 13.  O Consello da Xunta de Galicia 
 
1. Corresponde ao Consello da Xunta de Galicia establecer a 
política xeral da Xunta de Galicia en materia de persoal, dirixir 
o seu desenvolvemento e aplicación e mais exercer a iniciativa 
lexislativa e a potestade regulamentaria nesta materia, sen 
prexuízo das competencias atribuídas a outros órganos. 
 
2. En particular, corresponde ao Consello da Xunta de Galicia: 
 
a) Establecer os criterios da política de persoal ao servizo da 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e 
das entidades públicas instrumentais do sector público 
autonómico para a súa coordinación e colaboración con outras 
administracións públicas. 
 
b) Aprobar os anteproxectos de lei en materia de emprego 
público e a súa remisión ao Parlamento. 
 
c) Determinar as instrucións ás cales debe aterse a 
representación da Administración xeral da Comunidade 
Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do 
sector público autonómico na negociación das condicións de 
traballo do persoal funcionario coa súa representación sindical, 
así como darlles validez e eficacia aos acordos acadados 
mediante a súa aprobación expresa e formal, establecendo as 
condicións de traballo para os casos en que non se produza 
acordo na negociación. 
 
d) Establecer as instrucións ás cales se debe ater a 
representación da Administración xeral da Comunidade 
Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do 
sector público autonómico na negociación colectiva co persoal 
laboral. 
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e) Establecer anualmente os criterios para a aplicación do 
réxime retributivo do persoal funcionario e do restante persoal 
ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma 
de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector 
público autonómico. 
 
f) Aprobar os plans de ordenación de recursos humanos da 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e 
das entidades públicas instrumentais do sector público 
autonómico. 
 
g) Aprobar a oferta de emprego público da Administración xeral 
da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas 
instrumentais do sector público autonómico. 
 
h) Aprobar as normas de clasificación, as relacións de postos 
de traballo do persoal funcionario e laboral e as relacións de 
postos directivos da Administración xeral da Comunidade 
Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do 
sector público autonómico, así como acordar a súa publicación. 
 
i) Aprobar a adscrición de corpos ou escalas a unha 
determinada consellaría, por proposta da persoa titular da 
consellaría competente en materia de función pública, así como 
a adscrición de postos de traballo a un corpo ou escala. 
 
j) Establecer as bases dun sistema obxectivo para o fomento 
da promoción interna de todo o persoal ao servizo da 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e 
das entidades públicas instrumentais do sector público 
autonómico, de conformidade co previsto nesta lei. 
 
k) Aprobar, cando proceda, as medidas para garantir os 
servizos mínimos nos casos de exercicio do dereito de folga 
polo persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade 
Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do 
sector público autonómico, logo de negociación coas 
organizacións sindicais convocantes. 
 
l) Aprobar o Plan de normalización lingüística da Administración 
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades 
públicas instrumentais do sector público autonómico. 
 
m) Decidir as propostas de resolución dos expedientes 
disciplinarios que supoñan separación do servizo ou 
despedimento disciplinario, logo dos informes e ditames 
preceptivos. 
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n) Determinar anualmente o número máximo do persoal 
eventual da Administración xeral da Comunidade Autónoma de 
Galicia, así como as súas características e retribucións. 
 
ñ) Exercer a potestade regulamentaria e todas as demais 
atribucións en materia de persoal que lle atribúe a lexislación 
vixente. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº15, ao apartado 1.e), de Adición. 
  
Na letra e) do punto 1 deste artigo débese engadir in fine o 
seguinte texto: "..., os cales se incluirán nos orzamentos anuais 
da Comunidade." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº6, ao apartado 2.c), de Supresión. 
  
 Suprimir este texto: 
  
"...establecendo as condicións de traballo para os casos en que 
non se produza acordo na negociación." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº6, ao apartado 2.c), de Supresión. 
  
Artigo 13.2.c) Supresión. Suprimir o texto na liña 6 desde 
“establecendo…” até o final do apartado 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº6, ao apartado 2.c), de Supresión. 
  
Debe ser elimanada a seguinte expresión da letra c) do 
PUNTO 2: 
  
 “..., establecendo as condicións de traballo para os casos nos 
que non se produza acordo na negociación.” 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº13, ao apartado 2.c), de Modificación. 
  
Na letra c), in fine, do punto 2 deste artigo, onde di: "...para os 
casos en que non se produza acordo de negociación.", debe 
dicir: "...logo de proceso de negociación." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº7, ao apartado 2.k), de Substitución. 
  
Substituír pola seguinte fórmula: 
 "Aprobar, só cando afecten servizos esenciais, as medidas 
para garantir os servizos mínimos nos casos de exercicio do 
dereito de folga polo persoal ao servizo da Administración xeral 
da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas 
instrumentais do sector público autonómico, logo de 
negociación coas organizacións sindicais convocantes." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº7, ao apartado 2.k), de Substitución. 
  
Debe ser substituída a expresión do final do texto da letra k) do 
PUNTO 2 que dí:  
  
"...do sector público autonómico, logo de negociación coas 
organizacións sindicais convocantes."  
  
polo seguinte texto:  
  
...logo de negociación dos ditos servizos mínimos coas 
organizacións sindicais convocantes. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº14, ao apartado 2.l), de Adición. 
  
Na letra l) do punto 2 deste artigo, débese engadir in fine a 
seguinte frase: "..., logo de informe do comité de persoal e das 
entidades normalizadoras." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº8, ao apartado 2.l), de Adición. 
  
Engadir o seguinte texto o remate do subaparatdo L: 
  
"...logo de oídas as entidades normalizadoras e a comisión de 
persoal." 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº7, ao apartado 2.l), de Adición. 
  
Artigo 13.2. l) Adición. Engadir in fine o seguinte texto: 
 
“.., oídas as entidades normalizadoras e a comisión de 
persoal.” 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº8, ao apartado 2.l), de Adición. 
  
Debe ser engadida ao final de texto da letra l) do PUNTO 2 a 
seguinte expresión: 
  
“..., oídas as entidades normalizadoras e a comisión de 
persoal”. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº9, ao apartado 2.n), de Supresión. 
  
Engadir o seguinte: 
"...que deberán ser homoxéneas coas do persoal funcionario e 
non superar no seu conxunto o 0,1 por cento da masa salarial 
do capítulo I  da Lei de orzamentos". 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº16, ao apartado 2.n), de Adición. 
  
Na letra n) do punto 2 deste artigo, débese engadir in fine o 
seguinte texto: "...e acordar a súa publicación no Diario Oficial 
de Galicia." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº8, ao apartado 2.n), de Adición. 
  
Artigo 13.2.n) Adición. Engadir in fine o seguinte texto: 
 
“..., que deberán ser homoxéneas coas do persoal funcionario 
e non superar no seu conxunto o 0,1 por cento da masa salarial 
recollida no capítulo I da Lei de orzamentos xerais da 
Comunidade Autónoma para cada exercicio.” 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº9, ao apartado 2.n), de Adición. 
  
Debe ser engadida ao final do texto da letra n) do PUNTO 2 a 
seguinte expresión: 
  
..., que deberán ser homoxéneas coas do persoal funcionario e 
non superar no seu conxunto o 0,1 por cento da masa salarial 
do capítulo I da Lei de orzamentos. 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 14.  A consellaría competente en materia de función 
pública 
 
1. Correspóndelle á persoa titular da consellaría competente en 
materia de función pública o desenvolvemento xeral, a 
coordinación e o control da execución da política de persoal ao 
servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de 
Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector 
público autonómico. 
 
2. En particular, correspóndelle á persoa titular da consellaría 
competente en materia de función pública: 
 
a) Velar polo cumprimento das normas de xeral aplicación en 
materia de emprego público por todos os órganos da 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e 
das entidades públicas instrumentais do sector público 
autonómico e impulsar, coordinar e desenvolver os plans, os 
métodos de traballo e as medidas tendentes á promoción do 
persoal. 
 
b) Propoñer ao Consello da Xunta de Galicia os proxectos de 
normas de xeral aplicación ao emprego público. Cando se trate 
de proxectos normativos referentes ao persoal funcionario 
suxeito a un réxime singular ou especial, a proposta será por 
iniciativa conxunta coa persoa titular da consellaría 
sectorialmente competente. 
 
c) Elaborar a proposta de relación de postos de traballo do 
persoal funcionario e laboral da Administración xeral da 
Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas 
instrumentais do sector público autonómico e a súa valoración, 
de acordo coa política de gastos en materia de persoal. 
 
d) Convocar e resolver os concursos de provisión de postos de 
traballo incluídos nas relacións de postos de traballo do persoal 
funcionario e laboral da Administración xeral da Comunidade 
Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do 
sector público autonómico. 
 
e) Propoñer, logo de informe favorable da consellaría 
competente en materia de orzamentos e co informe previo da 
Comisión de Persoal, a oferta de emprego público da 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e 
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das entidades públicas instrumentais do sector público 
autonómico. 
 
f) Convocar as probas selectivas para o ingreso nos corpos ou 
escalas do persoal funcionario da Administración xeral da 
Comunidade Autónoma de Galicia, agás no caso do persoal 
investigador, docente e sanitario. 
 
g) Nomear o persoal funcionario de carreira e interino da 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, así 
como prover a expedición dos correspondentes títulos, agás no 
caso do persoal investigador, docente e sanitario. 
 
h) Resolver as situacións administrativas do persoal funcionario 
da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, 
agás no caso do persoal investigador, docente e sanitario. 
 
i) Elaborar a proposta de relación de postos directivos da 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e 
das entidades públicas instrumentais do sector público 
autonómico. 
 
j) Resolver os expedientes de incompatibilidades de todo o 
persoal da Administración xeral da Comunidade Autónoma de 
Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector 
público autonómico. 
 
k) Autorizar as adscricións en comisión de servizos para postos 
de traballo na Administración xeral da Comunidade Autónoma 
de Galicia e nas entidades públicas instrumentais do sector 
público autonómico. 
 
l) Autorizar, sen prexuízo do previsto na letra e) da alínea 
terceira do artigo 17, a adscrición con carácter provisional do 
persoal funcionario da Administración xeral da Comunidade 
Autónoma de Galicia. 
 
m) Convocar as probas selectivas para o acceso á condición 
de persoal laboral fixo da Administración xeral da Comunidade 
Autónoma de Galicia e asinar os correspondentes contratos. 
 
n) Designar a representación da Administración xeral da 
Comunidade Autónoma de Galicia en convenios colectivos de 
ámbito xeral ou que afecten varias consellarías. 
 
ñ) Emitir informe, conxuntamente coa consellaría competente 
en materia de orzamentos e con carácter previo á extensión e 
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adhesión a outros convenios colectivos vixentes, sobre 
retribucións salariais e, en xeral, sobre calquera autorización de 
melloras retributivas individuais ou colectivas. 
 
o) Elaborar a proposta dos plans de ordenación de recursos 
humanos da Administración xeral da Comunidade Autónoma 
de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector 
público autonómico. 
 
p)  Levar o Rexistro único de persoal e de postos de 
traballo da Administración xeral da Comunidade Autónoma 
de Galicia e das entidades públicas instrumentais do 
sector público autonómico, o Rexistro de persoal directivo 
da Administración xeral da Comunidade Autónoma de 
Galicia, o Rexistro de persoal directivo da Administración 
instrumental e o Rexistro de órganos de representación do 
persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade 
Autónoma de Galicia e dos seus entes, organismos e 
entidades dependentes. 
 
q) Exercer as demais competencias que, en materia de 
persoal, lle atribúe expresamente a lexislación vixente. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº17, ao apartado 2.c), de Adición. 
  
Na letra c) do punto 2 deste artigo, na primeira liña, despois de: 
"... postos de traballo do persoal ...", débese engadir a palabra: 
"...directivo, ..." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº10, ao apartado 2.c), de Adición. 
  
 Engadir o seguinte texto logo de "Elaborar a proposta 
de relación de postos de traballo do persoal funcionario e 
laboral...: 
" e, de o haber, do persoal directivo". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº9, ao apartado 2.c), de Adición. 
  
Artigo 14.2.c) Adición. Engadir na liña 2, despois de “laboral” o 
seguinte texto: 
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“ …e, de o haber, do persoal directivo…”.  
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº10, ao apartado 2.c), de Adición. 
  
Débese engadir no texto da letra c) do PUNTO 2 o seguinte:  
  
"...do persoal funcionario e laboral e, de o haber, de persoal 
directivo da Xunta de Galicia...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº18, ao apartado 2.i), de Supresión. 
  
Débese suprimir a letra i) do punto 2 deste artigo. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº10, ao apartado 2.i), de Supresión. 
  
Artigo 14.2.i) Supresión. Suprimir o apartado i) na súa 
integridade. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº11, ao apartado 2.i), de Supresión. 
  
Debe ser eliminada a letra i) do PUNTO 2. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº12, ao apartado 2.l), de Supresión. 
  
 Supresión do subapartado I do artigo. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº13, ao apartado 2.n), de Substitución. 
  
Substituír polo seguinte: 
  
"Designar a representación da Administración xeral da 
Comunidade Autonóma no Convenio colectivo único do persoal 
da Xunta de Galicia." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº11, ao apartado 2.n), de Substitución. 
  
Artigo 14.2.n) Substitución. Substituír o texto do apartado n) 
polo seguinte: 
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“n) Designar a representación da Administración xeral da 
Comunidade Autónoma de Galicia no Convenio colectivo único 
do persoal laboral da Xunta de Galicia.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº12, ao apartado 2.n), de Substitución. 
  
Debe ser substituído o texto da letra n) do PUNTO 2 polo 
seguinte: 
  
n) Designar a representación da Administración xeral da 
Comunidade Autónoma de Galicia no Convenio colectivo único 
do persoal da Xunta de Galicia. 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 15.  A consellaría competente en materia de 
administracións públicas 
 
Correspóndelle á persoa titular da consellaría competente en 
materia de administracións públicas: 
 
a) Manter a adecuada coordinación cos órganos competentes 
en materia de persoal das demais administracións públicas. 
 
b) 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. 
 
c) 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. 
 
d) 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. 
 
e) Exercer as competencias que ten atribuídas a Comunidade 
Autónoma de Galicia respecto do persoal funcionario de 
Administración local con habilitación de carácter nacional. 
 
f) Designar as persoas representantes da Comunidade 
Autónoma nos tribunais cualificadores de procesos selectivos 
de persoal para as entidades locais. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 16.  A consellaría competente en materia de orzamentos 
 
Correspóndelle á persoa titular da consellaría competente en 
materia de orzamentos: 
 
a) Propoñer ao Consello da Xunta de Galicia, dentro da política 
xeral, económica e orzamentaria, as directrices ás cales se 
deberán axustar os gastos de persoal da Administración xeral 
da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas 
instrumentais do sector público autonómico e, de forma 
específica, a valoración, para os seus efectos retributivos, dos 
postos de traballo previamente clasificados. 
 
b) Emitir informe, conxuntamente coa consellaría competente 
en materia de función pública e con carácter previo á extensión 
e adhesión a outros convenios colectivos vixentes, sobre 
retribucións salariais e, en xeral, sobre calquera autorización de 
melloras retributivas individuais ou colectivas. 
 
c) Emitir informe sobre os plans de ordenación de recursos 
humanos, así como sobre as previsións e medidas que deriven 
deles e que teñan incidencia no gasto público. 
 
d) Autorizar calquera medida relativa ao persoal que poida 
supoñer modificacións no gasto. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 



 

 
 

36 

 
DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 17.  As consellarías 
 
1. Correspóndelles ás persoas titulares das consellarías 
exercer a xefatura do persoal de todos os centros directivos do 
seu departamento e a súa inspección. 
 
2. En particular, correspóndelles ás persoas titulares das 
consellarías: 
 
a) Exercer a potestade disciplinaria sobre o persoal destinado 
na súa consellaría de conformidade coas disposicións vixentes, 
impoñendo as correspondentes sancións disciplinarias, coa 
excepción da sanción de separación do servizo ou 
despedimento disciplinario. 
 
b) Emitir informe sobre a adscrición dos corpos e escalas á súa 
consellaría. 
 
c) Prover os postos de traballo clasificados como de libre 
designación, logo de convocatoria pública. 
 
d) Propoñer a relación de postos de traballo da súa consellaría. 
 
e) Autorizar a asistencia do persoal da súa consellaría a cursos 
de formación e perfeccionamento. 
 
3. En relación co persoal funcionario pertencente a corpos ou 
escalas adscritos a cada consellaría, correspóndelle á persoa 
titular da consellaría: 
 
a) Convocar e resolver os concursos de provisión de postos de 
traballo. 
 
b) Nomear o persoal funcionario interino. 
 
c) Recoñecer a progresión acadada na carreira profesional e os 
trienios. 
 
d) Resolver as situacións administrativas. 
 
e) Autorizar a adscrición, con carácter provisional, do persoal 
funcionario sen destino definitivo. 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 18.  A Comisión de Persoal  
 
1. A Comisión de Persoal é o órgano colexiado (...) de 
coordinación e asesoramento en materia de persoal da 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e 
das entidades públicas instrumentais do sector público 
autonómico, adscrito á consellaría competente en materia de 
función pública. A súa composición é determinada polo 
Consello da Xunta mediante decreto. 
 
2. Como órgano de coordinación, corresponde á Comisión de 
Persoal fixar criterios xerais nas materias que sexan obxecto 
de negociación en relación co persoal dependente da 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e 
das entidades públicas instrumentais do sector público 
autonómico. 
 
3. Como órgano de asesoramento, corresponde á Comisión de 
Persoal ser oída e prestar o seu apoio nas seguintes materias: 
 
a) Elaboración dos proxectos de disposicións e actos de 
carácter xeral referentes ao persoal ao servizo da 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e 
das entidades públicas instrumentais do sector público 
autonómico. 
 
b) Elaboración das bases xerais das convocatorias de probas 
selectivas de acceso para prazas vacantes e concursos de 
méritos para provisión de postos de traballo. 
 
4. Así mesmo, corresponde á Comisión de Persoal emitir 
informe, en materia de persoal, por pedimento dos órganos 
executivos competentes en materia de persoal.  
 
5. A Comisión de Persoal será informada dos expedientes 
disciplinarios que impliquen separación do servizo de persoal 
funcionario da Administración xeral da Comunidade Autónoma 
de Galicia. 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº14, ao apartado 1, de Substitución. 
  
 O texto rezará así: 
 
"A Comisión de Persoal é o órgano colexiado  de coordinación, 
asesoramento e documentación para a elaboración da política 
en materia de persoal ao servizo da  Administración xeral da 
Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas 
instrumentais do sector público autonómico, adscrito á 
consellaría competente en materia de función pública. A súa 
composición é determinada polo Consello da Xunta mediante 
decreto."  
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº20, ao apartado 1, de Modificación. 
  
No punto 1 deste artigo, onde di: "...de coordinación e 
asesoramento...", debe dicir: "...de coordinación, asesoramento 
e documentación...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº21, ao apartado 1, de Adición. 
  
No punto 1 deste artigo débese engadir in fine o seguinte texto: 
"...garantindo a presenza paritaria das organizacións sindicais 
representativas." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº22, ao apartado 5 bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo punto 5 bis) que terá o seguinte 
contido: 
  
"5 bis. Procurarase unha presenza equilibrada de persoas de 
distinto sexo." 
__________________________________________ 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº5, de Adición. 
  
O novo artigo dirá:  
  
"Dereito do persoal ao servizo das administracións públicas e 
participación sindical 
  
Todas as competencias atribuídas a órganos recollidos neste 
título se exercerán sen prexuízo daquelas materias que pola 
súa natureza sexan obxecto de negociación cos órganos de 
representación ou coas organizacións sindicais, ou seren oídos 
estes ou a comisión de persoal. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº13, de Adición. 
  
Engadirase un novo artigo 18.bis) co seguinte texto: 
  
Artigo 18 bis. Competencias dos distintos órganos 
Todas as competencias atribuídas a órganos recollidos neste 
título serán exercidas sen prexuízo daquelas materias que pola 
súa natureza sexan obxecto de negociación cos órganos de 
representación ou coas organizacións sindicais, ou ser oídos 
estes ou a comisión de persoal. 
 
__________________________________________ 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº14, de Adición. 
  
Engadirase un novo artigo 18. ter) co seguinte texto: 
  
Artigo 18 ter. A Comisión de Persoal 
A Comisión de Persoal será o órgano colexiado de 
coordinación, asesoramento e documentación para a 
elaboración da política de persoal ao servizo da Administración 
da Xunta de Galicia, segundo o actual artigo 20 da vixente Lei 
de función pública, que será incorporado a esta lei. 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO II 
 
Entidades locais e universidades públicas galegas 
 
Artigo 19.  Os órganos competentes en materia de persoal das 
entidades locais e as universidades públicas galegas 
 
1. As competencias que esta lei atribúe aos órganos da 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia 
deben entenderse referidas aos correspondentes órganos das 
entidades locais e das universidades públicas galegas que 
teñan atribuídas as mencionadas competencias en materia de 
persoal, de conformidade coa normativa vixente. 
 
2. En particular, corresponden ao pleno das entidades locais 
todas aquelas competencias que nesta lei se atribúen ao 
Consello da Xunta, sen prexuízo das atribuídas expresamente 
a outros órganos pola lexislación básica estatal. 
 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº12, de Adición. 
  
Artigo 19. Adición. Engadir un novo artigo co seguinte texto: 
 
“Artigo 19 bis. Respecto á negociación colectiva 
Todas as competencias atribuídas aos órganos recollidos neste 
título serán exercidas sen prexuízo daquelas materias que pola 
súa natureza sexan obxecto de negociación cos órganos de 
representación ou coas organizacións sindicais, ou seren oídas 
estas ou a Comisión de Persoal.” 
 
  
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

TÍTULO III 
 
Clases de persoal 
 
CAPÍTULO I 
 
Empregados públicos 
 
Sección 1ª.  Disposicións xerais 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 20.  Concepto e clases de empregados públicos 
 
1. Son empregados públicos as persoas que desempeñan 
funcións retribuídas ao servizo dos intereses xerais nas 
administracións públicas incluídas no ámbito de aplicación 
desta lei. 
 
2. Os empregados públicos clasifícanse en: 
 
a) Persoal funcionario de carreira. 
 
b) Persoal funcionario interino. 
 
c) Persoal laboral. 
 
d) Persoal eventual. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº23, ao apartado 2.c), de Adición. 
  
Na letra c) do punto 2 deste artigo, débese engadir in fine o 
seguinte texto: "...tanto de carácter indefinido, fixo ou temporal." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Sección 2ª.  Persoal funcionario de carreira 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 21.  Concepto 
 
1. Teñen a condición de persoal funcionario de carreira as 
persoas que, en virtude de nomeamento legal, están 
vinculadas á Administración pública por unha relación 
estatutaria regulada polo dereito administrativo para o 
desempeño de servizos profesionais retribuídos de carácter 
permanente. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 22.  Funcións e postos de traballo reservados ao persoal 
funcionario 
 
1. Correspóndelle exclusivamente ao persoal funcionario o 
exercicio das funcións que impliquen participación directa ou 
indirecta no exercicio de potestades públicas ou na salvagarda 
dos intereses xerais das administracións públicas. 
 
2. En virtude do previsto na alínea anterior, as relacións de 
postos de traballo reservarán necesariamente ao persoal 
funcionario: 
 
a) Os postos que teñan atribuídas funcións que impliquen o 
exercicio de autoridade, fe pública ou asesoramento legal. En 
particular, enténdese que implican exercicio de autoridade as 
funcións de policía administrativa, salvo as excepcións que se 
poidan establecer por norma con rango de lei. 
 
b) O postos que teñan atribuídas funcións que impliquen a 
realización de tarefas de inspección, fiscalización ou control. En 
particular, quedan reservados ao persoal funcionario aqueles 
postos con funcións que impliquen a realización de tarefas de 
fiscalización interna e control da xestión económico-financeira e 
orzamentaria. 
 
c) Os postos que teñan atribuídas funcións que impliquen a 
realización de tarefas de contabilidade e tesouraría. 
 
d) Os postos que teñan atribuídas funcións que impliquen a 
realización de tarefas en materia de exacción de tributos. 
 
e) Os postos que teñan atribuídas competencias para ditar 
actos de incoación, instrución ou resolución dos 
procedementos administrativos. 
 
f) Os postos que teñan atribuídas funcións de inscrición, 
anotación e cancelación de datos nos rexistros administrativos. 
 
3. Os demais postos de traballo nas administracións públicas 
incluídas no ámbito de aplicación desta lei serán 
desempeñados con carácter xeral por persoal funcionario, sen 
prexuízo do disposto pola alínea terceira do artigo 26. 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº24, ao apartado 1, de Modificación. 
  
No punto 1 deste artigo ab initio, onde di: "Correspóndelle 
exclusivamente ao persoal funcionario o exercicio das funcións 
que... ", debe dicir: " Con carácter xeral, as funcións nas 
administracións públicas serán desenvolvidas por persoal 
funcionario co exercicio dos traballos que...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº15, ao apartado 2.a), de Adición. 
  
Engadir o que segue despois de "...enténdese que implican 
exercicio de autoridade as funcións de policía administrativa...": 
"...como é o caso das persoas integrantes dos corpos de 
extinición de incendios...". 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Sección 3ª.  Persoal funcionario interino 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 23.  Concepto e requisitos 
 
1. Teñen a condición de persoal funcionario interino as persoas 
que, por razóns expresamente xustificadas de necesidade e 
urxencia, son nomeadas en tal condición para o desempeño de 
funcións propias do persoal funcionario de carreira. 
 
2. Para que se poida proceder ao nomeamento de persoal 
funcionario interino ten que concorrer algunha das seguintes 
circunstancias: 
 
a) A existencia de postos vacantes, con dotación orzamentaria, 
cando non sexa posible a súa cobertura por persoal funcionario 
de carreira. Os postos vacantes desempeñados por persoal 
funcionario interino deben incluírse na oferta de emprego 
correspondente ao exercicio en que se produce o seu 
nomeamento e, se non é posible, na seguinte, salvo que se 
decida a súa amortización ou, no caso do persoal docente, que 
a planificación educativa o impida. 
 
b) A substitución transitoria das persoas titulares dos postos. 
Nos casos de redución de xornada, xubilación parcial ou 
permisos a tempo parcial poderá nomearse persoal funcionario 
interino para cubrir a parte da xornada de traballo que non 
realice a persoa titular do posto. 
 
c) A execución de programas de carácter temporal e de 
duración determinada que non respondan a necesidades 
permanentes da Administración. O prazo máximo de duración 
da interinidade farase constar expresamente no nomeamento e 
non poderá ser superior a tres anos, ampliables ata doce 
meses máis de o xustificar a duración do correspondente 
programa. 
 
d) O exceso ou a acumulación de tarefas, de carácter 
excepcional e circunstancial, por un prazo máximo de seis 
meses dentro dun período de doce meses. 
 
Os nomeamentos de persoal funcionario interino pola 
circunstancia prevista nesta letra non poden superar en ningún 
caso o vinte por cento do total do persoal funcionario do centro 
directivo, nin o tres por cento do persoal funcionario da 
Administración de que se trate. Para estes efectos, no ámbito 
da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e 
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das entidades públicas instrumentais do sector público 
autonómico enténdese por centro directivo cada unha das 
secretarías xerais, direccións xerais, secretarías xerais técnicas 
e entidades públicas instrumentais do sector público 
autonómico. 
 
3. O persoal funcionario interino docente que imparta as 
ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 
educación, ou na norma que a substitúa, nomearase sempre 
cunha duración determinada e a data de finalización do 
nomeamento non excederá o inicio do curso académico 
inmediatamente seguinte. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº14, ao apartado 2.a), de Supresión. 
  
ARTIGO 23.2.a) Supresión. Suprimir o texto do apartado desde 
“…na seguinte” até o final do parágrafo. 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº15, ao apartado 2.a), de Supresión. 
  
Debe ser suprimada na parte final da letra a) do PUNTO 2 a 
seguinte expresión: 
  
..., salvo que se decida a súa amortización ou, no caso do 
persoal docente, que a planificación educativa o impida. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº17, ao apartado 2.a), de Substitución. 
  
O texto dirá así: 
"A existencia de postos vacantes, con dotación orzamentaria, 
cando non sexa posible a súa cobertura por persoal funcionario 
de carreira. Os postos vacantes desempeñados por persoal 
funcionario interino deben incluírse na oferta de emprego 
público correspondente ao exercicio en que se produce o seu 
nomeamento e, se non fose posible, na seguinte." 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº18, ao apartado 2.b), de Supresión. 
  
Supresión do texto a partir de: "Nos casos de redución de 
xornada,...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº15, ao apartado 2.b), de Supresión. 
  
Artigo 23.2.b) Supresión. Suprimir o texto do apartado desde 
“…dos postos.” até o final do apartado. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº16, ao apartado 2.b), de Supresión. 
  
Debe ser eliminada a letra b) do PUNTO 2. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº184, ao apartado 2.b), de Supresión. 
  
Debe ser suprimido da letra b) do PUNTO 2 o seguinte texto: 
  
"...Nos casos de redución de xornada, xubilación parcial ou 
permisos a tempo parcial poderá nomearse persoal funcionario 
interino para cubrir a parte da xornada de traballo que non 
realice a persoa titular do posto.” 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº16, ao apartado 2.c), de Supresión. 
  
Artigo 23.2.c) Supresión. Suprimir o texto do apartado desde 
“…temporal...” até o final do apartado. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº19, ao apartado 2.c), de Substitución. 
  
 Substituír por: 
  
"A execución de programas de carácter temporal, que non 
poderán ter unha duración superior a dous anos, ampliable até 
doce meses máis." 
 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº17, ao apartado 2.c), de Substitución. 
  
Debe ser substituído o texto da letra c) do PUNTO 2 polo texto 
recollido no artigo 10.1.c) da Lei 7/2007, do 12 de abril, do 
Estatuto básico do empregado público:  
 
A execución de programas de carácter temporal, que non 
poderán ter unha duración superior a tres anos, ampliable ata 
doce meses máis polas leis de función pública que se diten en 
desenvolvemento do Estatuto básico do empregado público. 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº25, ao apartado 2.c), de Modificación. 
  
Na letra c) do punto 2 deste artigo, onde di: "...superior a tres 
anos,...", debe dicir: "...superior a dous anos...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº13, ao apartado 2.c), de Modificación. 
  
Artigo 23.2.c) Modificación. Na línea 4 substituír “tres anos” 
polo seguinte texto: “dous anos”. 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº20, ao apartado 2.d), de Substitución. 
  
Substituír polo texto que vén a continuación: 
  
"d) O exceso ou a acumulación de tarefas, de carácter 
excepcional e circunstancial, por un prazo máximo de seis 
meses dentro dun período de doce meses. 
Os nomeamentos de persoal funcionario interino pola 
circunstancia prevista nesta alínea non poden superar en 
ningún caso o vinte por cento do total do persoal funcionario do 
centro directivo, nin o tres por cento do persoal funcionario da 
Administración de que se trate. No caso de superar estas 
porcentaxes considerarase que existe unha necesidade 
estrutural e deberase proceder á creación de tantos postos 
como nomeamentos se desen nesas circunstancias, debendo 
incluílos na oferta de emprego correspondente ao exercicio en 
que se produce o seu nomeamento e, se non for posible, na 
seguinte. Para estes efectos, na Administración da 
Comunidade Autónoma de Galicia entenderase por centro 
directivo cada unha das secretarías xerais, direccións xerais, 
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secretarías xerais técnicas e entidades públicas instrumentais 
do sector público autonómico." 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº17, ao apartado 2.d), de Adición. 
  
Artigo 23.2.d) parágrafo segundo. Adición. Engadir na linea 4 
do segundo parágrafo despois de “..que se trate.” o seguinte 
texto: 
 
“No caso de superar estas porcentaxes considerarase que 
existe unha necesidade estrutural e deberase proceder á 
creación de tantos postos de traballo como nomeamentos se 
producisen nesas circunstancias, debendo incluílos na oferta 
de emprego correspondente ao exercicio en que se produce 
o dito nomeamento ou, se non fose posible, no seguinte.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº18, ao apartado 2.d), de Adición. 
  
Débese engadir no segundo parágrafo da letra d) do PUNTO 2 
logo da expresión  
  
"...nin o tres por cento do persoal funcionario da Administración 
de que se trate." o seguinte texto: 
  
No caso de superar estas porcentaxes considerarase que 
existe unha necesidade estrutural e deberase proceder á 
creación de tantos postos como nomeamentos se desen nesas 
circunstancias, debendo incluílos na oferta de emprego 
correspondente ao exercicio en que se produce o seu 
nomeamento e, se non fose posible, na seguinte.   
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº19, ao apartado 2. bis), de Adición. 
  
Debe engadirse un novo punto 2 bis, co seguinte texto: 
  
2 bis.  Elimínase a limitación de contratación nos nomeamentos 
de interinidades para cubrir prazas vacantes en todos os 
servizos públicos esenciais. 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 24.  Adquisición e perda da condición de persoal 
funcionario interino 
 
1. A selección do persoal funcionario interino realizarase 
mediante procedementos áxiles que respectarán, en todo caso, 
os principios de igualdade, mérito, capacidade, publicidade e 
libre concorrencia. 
 
Para a selección do persoal funcionario interino docente que 
imparta as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 
de maio, de educación, ou na norma que a substitúa, 
poderanse ditar normas adaptadas á súa especificidade. 
 
2. O cesamento do persoal funcionario interino producirase, 
ademais de polas causas que determinan a perda da condición 
de persoal funcionario de carreira, cando concorra algunha das 
seguintes circunstancias: 
 
a) Finalización da causa que deu lugar ao seu nomeamento. 
 
b) Amortización do posto que ocupe. 
 
c) Adscrición provisional ao posto de persoal funcionario de 
carreira ou provisión definitiva do posto por persoal funcionario 
de carreira. 
 
d) Transcurso do prazo máximo de duración do nomeamento. 
 
e) Incumprimento sobrevido dos requisitos exixidos para o 
desempeño do posto. 
 
f) Reincorporación da persoa titular do posto, no suposto de 
substitución transitoria. 
 
3. O cesamento do persoal funcionario interino non dá lugar a 
indemnización, agás nos casos en que por causa del a persoa 
cesada non poida facer efectivo o seu dereito a vacacións nos 
termos previstos polo artigo 131 desta lei. 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº26, ao apartado 3, de Adición. 
  
No punto 3 deste artigo débese engadir in fine o seguinte texto: 
"...En todo caso, deberase garantir o dereito á percepción 
económica correspondente das pagas extraordinarias." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº18, ao apartado 3, de Adición. 
  
Artigo 24 Adición. Engadir in fine un novo apartado co seguinte 
texto: 
 
“3 bis. Para o persoal docente poderanse ditar normas que se 
adaptarán á súa especialidade e especificidades.” 
 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº20, ao apartado 3 bis), de Adición. 
  
Debe ser engadido un novo PUNTO 4 co seguinte texto: 
 
4. Para o persoal docente poderán editarse normas que se 
adaptarán á súa especialidade. 
 
__________________________________________ 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº16, de Adición. 
  
O texto do novo artigo reza da seguinte forma: 
"Sobre o persoal eventual do Sergas 
Para garantir a mellor prestación do servizo público de saúde 
derrógase a taxa de reposición, suprímese a limitación de 
nomeamentos de interinidades para cubrir prazas vacantes e a 
apertura dun proceso de negociación dunha nova orde de 
vínculos no Sergas." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 25.  Réxime xurídico 
 
1. Ao persoal funcionario interino élle aplicable, en canto sexa 
adecuado á natureza da súa condición, o réxime xeral do 
persoal funcionario de carreira. 
 
2. En todo caso, o persoal funcionario interino ten dereito ás 
excedencias por coidado de familiares e por razón de violencia 
de xénero, nos termos e nas condicións establecidas nos 
artigos 175 e 176 desta lei. Nestes supostos, a Administración 
pode nomear un substituto do persoal funcionario interino, o cal 
cesará pola concorrencia de calquera das circunstancias 
previstas na alínea segunda do artigo 24. 
 
3. O persoal funcionario interino a que fan referencia as letras 
c) e d) da alínea segunda do artigo 23 poderá prestar os 
servizos que se lle encomenden na unidade administrativa en 
que se produza o seu nomeamento ou noutras unidades 
administrativas nas cales desempeñe funcións análogas, 
sempre que, respectivamente, as devanditas unidades 
participen no ámbito de aplicación do correspondente programa 
de carácter temporal, co límite de duración sinalado no artigo 
citado, ou estean afectadas polo exceso ou a acumulación de 
tarefas. 
 
4. A prestación de servizos en réxime interino non constitúe 
mérito preferente para a adquisición da condición de persoal 
funcionario de carreira. Malia o anterior, o tempo de servizos 
prestados computarase nos supostos de concurso-oposición, 
nos termos que se establezan na correspondente convocatoria. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº27, ao apartado 2, de Modificación. 
  
No punto 2 deste artigo, onde di: "... pode nomear ...", debe 
dicir: "...nomeará...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº21, ao apartado 2, de Adición. 
  
 Anotar o comezo do punto 2: 



 

 
 

59 

"O persoal funcionario interino ten dereito a todas as 
excedencias que non sexan incompatibles co carácter temporal 
do seu nomeamento." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Sección 4ª.  Persoal laboral 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 26.  Concepto e requisitos 
 
1. Teñen a condición de persoal laboral as persoas que, en 
virtude de contrato de traballo formalizado por escrito, en 
calquera das modalidades de contratación de persoal previstas 
na lexislación laboral, prestan servizos retribuídos nas 
administracións públicas incluídas no ámbito de aplicación 
desta lei. En función do réxime de duración do contrato, este 
pode ser fixo, temporal ou indefinido. 
 
2. En ningún caso poden ser desempeñados por persoal 
laboral os postos de traballo que estean reservados a persoal 
funcionario en virtude do previsto na alínea segunda do artigo 
22 desta lei. 
  
3. Poden ser desempeñados por persoal laboral: 
 
a) Os postos de natureza non permanente e aqueles cuxas 
actividades se dirixan a satisfacer necesidades de carácter 
periódico e descontinuo. 
 
b) Os postos cuxas actividades sexan propias de oficios. 
 
c) Os postos correspondentes a áreas de actividade que 
requiran coñecementos técnicos especializados cando non 
existan corpos ou escalas de persoal funcionario cuxas 
persoas integrantes teñan a preparación específica necesaria 
para o seu desempeño. 
 
d) Os postos de carácter instrumental correspondentes ás 
áreas de mantemento e conservación de edificios, 
equipamentos e instalacións e mais de artes gráficas, así como 
os postos das áreas de expresión artística. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 27.  Persoal laboral temporal 
 
1. Os postos de traballo vacantes que poidan ser 
desempeñados por persoal laboral e se consideren de 
provisión urxente e inaprazable poden ser cubertos mediante a 
contratación de persoal laboral temporal de conformidade cos 
procedementos previstos no convenio colectivo que resulte 
aplicable. En todo caso, para a contratación deste persoal 
laboral non se poderá acudir ás empresas de traballo temporal. 
 
2. Os postos vacantes cubertos mediante a contratación de 
persoal laboral temporal incluiranse na primeira oferta de 
emprego público que se aprobe logo desa contratación e nos 
conseguintes concursos de traslados, agás que se dispoña a 
súa amortización. 
 
3. As administracións públicas incluídas no ámbito de 
aplicación desta lei non poden converter en fixa unha relación 
laboral de carácter temporal. Incorrerán en responsabilidade, 
nos termos previstos por esta lei, as persoas que coa súa 
actuación irregular dean lugar á conversión en fixa dunha 
relación laboral de carácter temporal. 
 
4. A prestación de servizos en réxime de persoal laboral 
temporal non constitúe mérito preferente para o acceso á 
condición de persoal laboral fixo. Malia o anterior, o tempo de 
servizos prestados computarase nos supostos de concurso-
oposición ou de concurso, nos termos que se establezan na 
correspondente convocatoria. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº23, ao apartado 3, de Adición. 
  
Engadir o seguinte: 
"…ou que coa súa actuación desen lugar á adquisición da 
condición de empregado/a público/a a persoas que non teñan 
tal condición. Neste sentido, enténdese que as sentenzas que 
declaren a indefinición dunha relación laboral ou a cesión ilegal 
de traballadores comportan a adquisición de tal condición.” 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº19, ao apartado 3, de Adición. 
  
Artigo 27.3. Adición. Engadir in fine o seguinte texto: 
 
“…ou que coa súa actuación desen lugar á adquisición da 
condición de empregado ou empregada pública a persoas que 
non teñan tal condición. Neste sentido, enténdese que as 
sentenzas xudiciais que declaren a indefinición dunha relación 
laboral ou a cesión ilegal de traballadores comportan a 
adquisición de tal condición.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº21, ao apartado 3, de Adición. 
  
Débese engadir ao final do punto 3 o seguinte texto:   
  
... ou que coa súa actuación desen lugar á adquisición da 
condición de empregado/a público/a a persoas que non teñan 
tal condición. Neste sentido, enténdese que as sentenzas que 
declaren a indefinición dunha relación laboral ou a cesión ilegal 
de traballadores comportan a adquisición de tal condición. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº22, ao apartado 4 bis), de Adición. 
  
 Engadir o que segue: 
  
"5. No caso da Administración xeral da Xunta de Galicia, 
haberá que aterse ao que dispoña o Convenio colectivo único 
en relación cos sistemas selectivos de persoal laboral fixo.” 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº20, ao apartado 4 bis), de Adición. 
  
Artigo 27. Adición. Engadir un novo apartado co seguinte texto: 
 
“4 bis. No caso da Administración xeral da Xunta de Galicia, os 
sistemas selectivos de persoal laboral fixo rexeranse polo 
establecido no Convenio colectivo único.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº22, ao apartado 4 bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo PUNTO 5, co seguinte texto: 
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5. No caso da Administración xeral da Xunta de Galicia haberá 
que aterse ao que dispoña o Convenio colectivo único en 
relación cos sistemas selectivos de persoal laboral fixo.” 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 28.  Persoal laboral indefinido 
 
1. As relacións de postos de traballo serán obxecto das 
modificacións necesarias para axustalas á creación de postos 
derivados de sentenzas xudiciais firmes que recoñezan 
situacións laborais de carácter indefinido, cando a persoa 
afectada non poida ser adscrita a un posto de traballo vacante. 
A proposta de modificación da relación de postos de traballo 
deberá efectuarse no prazo máximo de tres meses, contados a 
partir da data da firmeza da sentenza xudicial. 
 
2. Os postos de traballo creados en aplicación do previsto 
neste artigo incluiranse nas correspondentes relacións de 
postos de traballo como postos de persoal funcionario ou, 
excepcionalmente, de persoal laboral cando a natureza das 
súas funcións así o requira, e incorporaranse á oferta de 
emprego público, a non ser que se dispoña a súa amortización. 
 
3. Unha vez modificada a relación de postos de traballo, a 
persoa afectada será adscrita ao posto de nova creación. 
 
4. Incorrerán en responsabilidade, nos termos previstos por 
esta lei, as persoas que coa súa actuación irregular dean lugar 
á conversión en indefinida dunha relación laboral de carácter 
temporal ou á adquisición da condición de empregado público 
por unha persoa que non a teña. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº28, ao apartado 1, de Supresión. 
  
No punto 1 deste artigo, débese suprimir a seguinte frase: 
"...cando a persoa afectada non poida ser adscrita a un posto 
de traballo vacante. ..." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº25, ao apartado 1, de Supresión. 
  
Suprimir o seguinte: 
 
“…cando a persoa afectada non poida ser adscrita a un posto 
de traballo vacante.” 
__________________________________________ 



 

 
 

66 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº21, ao apartado 1, de Supresión. 
  
Artigo 28.1. Supresión. Na liña 4 e 5 suprimir o seguinte texto: 
 
“…cando a persoa afectada non poida ser adscrita a un posto 
de traballo vacante.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº23, ao apartado 1, de Supresión. 
  
Debe ser suprimida no punto 1 a seguinte expresión:  
  
“...cando a persoa afectada non poida ser adscrita a un posto 
de traballo vacante”. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº185, ao apartado 4, de Substitución. 
  
Debe ser substituído o texto do punto 4 polo seguinte: 
  
4. Incorrerán en responsabilidade, nos termos previstos por 
esta lei, as persoas que coa súa actuación dean lugar á 
conversión en indefinida dunha relación laboral de carácter 
temporal ou que coa súa actuación dean lugar á adquisición da 
condición de empregado/a público/a a persoas que non teñan 
tal condición. Neste sentido, enténdese que as sentenzas que 
declaren a indefinición dunha relación laboral ou a cesión ilegal 
de traballadores comportan a adquisición de tal condición.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº24, ao apartado 4, de Adición. 
  
 Incorporar o que segue: 
  
“…ou que coa súa actuación dean lugar á adquisición da 
condición de empregado/a público/a a persoas que non teñan 
tal condición. Neste sentido, enténdese que as sentenzas que 
declaren a indefinición dunha relación laboral ou a cesión ilegal 
de traballadores comportan a adquisición de tal condición.” 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº22, ao apartado 4, de Adición. 
  
Artigo 28.4. Adición. Engadir in fine o seguinte texto: 
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“Neste sentido, enténdese que as sentenzas que declaren a 
indefinición dunha relación laboral ou a cesión ilegal de 
traballadores comportan a adquisición de tal condición.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº24, ao apartado 4, de Adición. 
  
Debe ser engadida ao final do punto 4 a seguinte expresión:  
  
Neste sentido, enténdese que as sentenzas que declaren a 
indefinición dunha relación laboral ou a cesión ilegal de 
traballadores comportan a adquisición de tal condición. 
__________________________________________ 



 

 
 

68 

 
DITAME DA COMISIÓN: 

Sección 5ª.  Persoal eventual 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 29.  Concepto e funcións 
 
1. Teñen a condición de persoal eventual as persoas que, en 
virtude de nomeamento e con carácter non permanente, só 
realizan funcións expresamente cualificadas como de confianza 
ou asesoramento especial, retribuídas con cargo aos créditos 
orzamentarios consignados para este fin. 
 
2. Para os efectos previstos neste artigo, enténdese por 
funcións de confianza ou asesoramento especial aquelas nas 
cales concorran as seguintes circunstancias: 
 
a) Asesoramento vinculado ao desempeño e á formulación de 
estratexias e propostas de actuación ou difusión no ámbito das 
competencias da autoridade que efectuou o nomeamento, ou 
apoio que supoña unha colaboración de carácter reservado. 
 
b) Non estar reservadas a persoal funcionario. 
 
c) Especial dedicación e dispoñibilidade horaria. 
 
3. O persoal eventual en ningún caso pode realizar actividades 
ordinarias de xestión ou de carácter técnico, nin ningunha das 
funcións que corresponden ao persoal funcionario de carreira. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº29, ao apartado 2.b), de Adición. 
  
Na letra b) do punto 2, deste artigo débese engadir in fine o 
seguinte texto: "...ou laboral." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº26, ao apartado 2.b), de Adición. 
  
Engadir: 
  
" ...ou laboral." 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº23, ao apartado 2.b), de Adición. 
  
Artigo 29.2.b) Adición. Engadir in fine o seguinte texto: “…ou 
laboral.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº30, ao apartado 3 bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo punto 3 bis, que terá o seguinte 
contido: 
  
"3 bis. Os postos de traballo do persoal eventual serán 
recollidos nas relacións de postos de traballo das unidades 
administrativas correspondentes."  
  
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 30.  Nomeamento e cesamento do persoal eventual 
 
1. O nomeamento do persoal eventual é libre. 
 
2. O cesamento do persoal eventual corresponde aos mesmos 
órganos competentes para o seu nomeamento e prodúcese 
pola concorrencia dalgunha das seguintes causas: 
 
a) Libre decisión da autoridade que efectuou o nomeamento. 
 
b) Cesamento da autoridade que efectuou o nomeamento. 
Neste caso, o cesamento do persoal eventual prodúcese de 
forma automática co cesamento da devandita autoridade. 
 
c) Renuncia. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 31.  Réxime xurídico 
 
1. Ao persoal eventual élle aplicable, en canto sexa adecuado á 
natureza da súa condición, o réxime xeral do persoal 
funcionario de carreira. 
 
2. Cando o persoal funcionario de carreira acceda a postos de 
traballo de carácter eventual, poderá optar entre permanecer 
na situación de servizo activo ou pasar á situación de servizos 
especiais. 
 
3. A determinación das condicións de emprego do persoal 
eventual non ten a consideración de materia obxecto de 
negociación colectiva para os efectos desta lei. 
 
4. A prestación de servizos como persoal eventual non 
constituirá mérito ningún para o acceso ao emprego público nin 
para a promoción dentro deste. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 32.  Persoal eventual da Administración xeral da 
Comunidade Autónoma de Galicia 
 
1. No ámbito da Administración xeral da Comunidade 
Autónoma de Galicia o persoal eventual só pode ser nomeado 
polas persoas integrantes do Consello da Xunta para realizar 
funcións de asesoramento especial ou apoio a estas no 
desenvolvemento do seu labor político, no cumprimento das 
súas tarefas de carácter parlamentario e nas súas relacións 
coas institucións públicas, cos medios de comunicación e coas 
organizacións administrativas, así como actividades 
protocolarias. 
 
2. O número máximo de postos do persoal eventual regulado 
neste artigo, así como as súas características e retribucións, 
estableceraos anualmente o Consello da Xunta dentro dos 
correspondentes créditos orzamentarios consignados para o 
efecto. Este número e as condicións retributivas serán públicas. 
 
3. As entidades públicas instrumentais do sector público 
autonómico non poden nomear persoal eventual. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº24, ao apartado 2, de Substitución. 
  
Artigo 32.2. Substitución. Substituír o texto polo seguinte: 
 
“2. O número máximo de postos do persoal eventual regulado 
neste artigo será do cero con cinco por cento do total do cadro 
de persoal da Xunta de Galicia e as súas características e 
retribucións, que non superarán en ningún caso as 
equivalentes a un posto de subdirector/a xeral, serán 
establecidas anualmente polo Consello da Xunta dentro dos 
correspondentes créditos orzamentarios consignados para o 
efecto. Este número e as súas condicións retributivas serán 
públicos.” 
 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº31, ao apartado 2, de Adición. 
  
No punto 2 deste artigo, na segunda liña, despois de: 
"...retribucións..." débese engadir o seguinte texto: "..., que non 
poderán superar as equivalentes ás dun posto de dirección 
xeral, ...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº186, ao apartado 2, de Adición. 
  
Debe ser engadido ao final do punto 2 o seguinte texto: 
 
“...As retribucións deste persoal non poderán superar no seu 
conxunto o cero con un por cento da masa salarial do capítulo I 
dos orzamentos xerais da Administración da Xunta de Galicia.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº25, ao apartado 3 bis), de Adición. 
  
Artigo 32.3 Adición. Engadir un novo apartado co seguinte 
texto: 
 
“3 bis. As retribucións deste persoal non poderán superar no 
seu conxunto o cero con un por cento da masa salarial recollida 
no capítulo I dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma 
de Galicia para cada exercicio.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº25, ao apartado 3 bis), de Adición. 
  
Debe engadirse un novo parágrafo ao final do PUNTO 3 co 
seguinte texto: 
 
 As retribucións deste persoal non poderán superar no seu 
conxunto o cero con un por cento da masa salarial do capítulo I 
dos orzamentos xerais da Administración da Xunta de Galicia. 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO II 
 
Persoal directivo 
 
Artigo 33.  Concepto 
 
1. Teñen a condición de persoal directivo as persoas que 
desenvolven funcións directivas profesionais nas 
administracións públicas incluídas no ámbito de aplicación 
desta lei. 
 
2. Enténdese por funcións directivas as tarefas xerenciais ou 
de dirección ou coordinación de unidades administrativas 
integradas polo número mínimo de efectivos de persoal que se 
determine regulamentariamente. Os postos que serán cubertos 
por esta clase de persoal recolleranse nunha relación de 
postos directivos de contido análogo ao da relación de postos 
de traballo. 
 
3. O carácter profesional das funcións exercidas por esta clase 
de persoal vén determinado pola configuración dunha carreira 
directiva, na cal se ingresa en atención a principios de mérito e 
capacidade e a criterios de idoneidade, e na cal a 
permanencia, a progresión e, de ser o caso, parte das 
retribucións dependen dunha avaliación periódica de 
conformidade con criterios de eficacia e eficiencia, 
responsabilidade pola xestión realizada e control de resultados 
en relación cos obxectivos fixados. 
 
4. O réxime xurídico específico do persoal directivo incluído no 
ámbito de aplicación desta lei será establecido por decreto do 
Consello da Xunta en desenvolvemento dos principios contidos 
no presente capítulo. 
 
5. A determinación das condicións de emprego do persoal 
directivo non terá a consideración de materia obxecto de 
negociación colectiva para os efectos desta lei. 
 
6. As administracións públicas incluídas no ámbito de 
aplicación desta lei dispoñerán de rexistros do persoal directivo 
ao seu servizo e do persoal directivo ao servizo das entidades 
públicas instrumentais vinculadas ou dependentes delas. 
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6 bis. Mediante orde da consellaría competente en materia 
de función pública regularanse as características e o 
funcionamento do Rexistro de persoal directivo da 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia 
e do Rexistro de persoal directivo da Administración 
instrumental. 
Os contratos de alta dirección axustados ás condicións 
retributivas derivadas da aplicación do Decreto 119/2012, 
do 3 de maio, polo que se regulan as retribucións e 
percepcións económicas aplicables aos órganos de 
goberno ou dirección e ao persoal directivo das entidades 
do sector público autonómico, ou da norma que o 
substitúa, depositaranse no Rexistro de persoal directivo 
da Administración instrumental. 
  
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº27, de Supresión. 
  
Suprimir a totalidade do artigo. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº26, de Supresión. 
  
Artigo 33. Supresión. Suprimir a totalidade do artigo. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº32, ao apartado 2, de Modificación. 
  
No punto 2 deste artigo onde di: "... coordinación ...", debe dicir: 
"...planificación superior...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº33, ao apartado 4, de Adición. 
  
No punto 4 deste artigo despois de "... aplicación desta lei ...", 
débese engadir o seguinte texto: "...correspondente ao sector 
público autonómico...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº34, ao apartado 4, de Adición. 
  
No punto 4  débese engadir in fine o seguinte texto: "...No caso 
das administracións locais e das universidades, o dito 
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establecemento recaerá nos seus órganos de goberno 
correspondentes." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 34.  Adquisición da condición de persoal directivo e 
carreira directiva 
 
1. A adquisición da condición de persoal directivo basearase 
nos principios de mérito e capacidade e mais en criterios de 
idoneidade, e levarase a cabo mediante procedementos que 
garantan a publicidade e a concorrencia entre o persoal 
funcionario de carreira e o persoal laboral fixo ao servizo das 
administracións públicas. 
 
2. Para o persoal directivo previsto na alínea anterior 
configurarase unha carreira directiva profesional baseada na 
progresión nos graos de especialización que se establezan, os 
cales determinarán os concretos postos directivos a que 
poderá acceder esta clase de persoal segundo o disposto na 
correspondente relación de postos directivos. 
 
3. A provisión dos postos directivos levarase a cabo por 
procedementos obxectivos que garantan a publicidade e 
concorrencia entre as persoas que teñan a condición de 
persoal directivo e reúnan os demais requisitos previstos na 
correspondente relación de postos directivos. 
 
Nas entidades públicas instrumentais a que se refiren a letra c), 
excluídos os organismos autónomos, e a letra d) da alínea 
primeira do artigo 4 desta lei estes postos tamén se poderán 
prover excepcionalmente con persoas que non teñan a 
condición de persoal directivo, respectando os principios 
enunciados na alínea primeira. 
 
En todo caso, a prestación de servizos como persoal directivo 
non constituirá mérito ningún para o acceso ao emprego 
público. 
 
4. O persoal funcionario de carreira que teña recoñecida a 
condición de persoal directivo e sexa nomeado para 
desempeñar un posto cualificado como directivo na 
correspondente relación de postos directivos manterá a 
situación de servizo activo no corpo ou escala a que pertenza. 
O persoal laboral fixo será declarado na situación que 
corresponda segundo a lexislación laboral e o convenio 
colectivo aplicable. 
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5. Os contratos laborais de alta dirección do persoal directivo 
incluirán un pacto de permanencia e non competencia 
poscontractual polos dous anos seguintes á extinción do 
contrato. 
 
6. O cesamento nos postos directivos producirase por causas 
obxectivas vinculadas a unha avaliación negativa do 
desempeño, á perda da confianza ou a graves e continuadas 
dificultades de integración no equipo directivo, apreciadas polo 
órgano superior xerárquico daquel do que a persoa directiva 
dependa directamente. Ao persoal removido recoñeceránselle 
análogas garantías ás previstas nesta lei para o persoal 
funcionario que cesa en postos de traballo provistos polo 
procedemento de libre designación. 
 
No caso do persoal directivo con contrato laboral de alta 
dirección, aplicaranse as regras específicas da extinción deste 
tipo de contrato. 
 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº28, de Supresión. 
  
Suprimir a totalidade do artigo. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº27, de Supresión. 
  
Artigo 34. Supresión. Suprimir a totalidade do artigo. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº36, ao apartado 1 bis), de Adición. 
  
Débese engadir un  primeiro parágrafo no punto 3, que terá o 
seguinte contido:  
  
"Para a provisión dos postos reservados a persoal directivo 
teranse en conta unicamente as competencias profesionais, de 
formación ou experiencia requirida, debendo estar previstos na 
relación de postos existentes." 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº37, ao apartado 3, de Supresión. 
  
O segundo parágrafo do punto 3  debe suprimirse. 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 35.  Retribucións e avaliación 
 
1. As retribucións do persoal directivo constarán dunha parte 
fixa, que virá determinada, nos termos establecidos polo artigo 
142 desta lei, pola titulación académica, a progresión 
alcanzada na carreira directiva e as características do posto 
directivo desempeñado e, de ser o caso, dunha parte variable, 
que estará vinculada á consecución dos obxectivos fixados. 
 
2. O persoal directivo estará suxeito a avaliación periódica 
conforme os criterios de eficacia e eficiencia, responsabilidade 
pola súa xestión e control de resultados en relación cos 
obxectivos que lle fosen fixados. O resultado desta avaliación 
determinará: 
  
a) A continuidade no posto que se desempeñe e, de ser o 
caso, na condición de persoal directivo. 
 
b) A progresión na carreira directiva profesional. 
 
c) De ser o caso, a contía da parte variable da retribución do 
persoal directivo. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº29, de Supresión. 
  
 Suprimir a totalidade do artigo. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº28, de Supresión. 
  
Artigo 35. Supresión. Suprimir a totalidade do artigo. 
  
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 36.  Réxime disciplinario e de incompatibilidades 
 
1. O persoal directivo estará sometido ao réxime disciplinario 
previsto nesta lei para o persoal funcionario, agás nos casos en 
que accedeu ao seu posto en virtude de contrato laboral de alta 
dirección, nos cales se lle aplicará o réxime disciplinario 
previsto para o persoal laboral. 
 
2. O persoal directivo estará sometido á normativa de 
incompatibilidades. 
 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº30, de Supresión. 
  
 Suprimir a totalidade do artigo. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº29, de Supresión. 
  
Artigo 36. Supresión. Suprimir a totalidade do artigo. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº38, ao apartado 2, de Adición. 
  
No punto 2 deste artigo débese engadir in fine o seguinte texto: 
"..., garantíndose que o desempeño das súas funcións será 
incompatible coa realización de calquera outra actividade 
laboral tanto por conta propia como allea." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº26, ao apartado 2, de Adición. 
  
Engadirase ao final do PUNTO 2 o seguinte texto: 
  
O nomeamento de persoal directivo estará baseado no 
establecemento previo dos seguintes puntos: 
a) Natureza dos postos que vai ocupar este persoal e cales 
teñen atribuídas funcións directivas.  
b) O límite temporal para ocupar eses postos.  
c) A perda da condición de persoal directivo.  
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d) O requisito de ser empregado/a  público/a para ter a 
condición de persoal directivo.  
e) Un sistema de selección obxectivo onde rexa o principio de 
igualdade, fomentando a formación dos empregados/as 
públicos/as para o exercicio da función directiva e renunciando 
ao recrutamento externo. 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

TÍTULO IV 
 
Organización do emprego público 
 
CAPÍTULO I 
 
Estrutura do emprego público 
 
Sección 1ª.  Ordenación dos postos de traballo 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 37.  Posto de traballo 
 
1. O posto de traballo é un conxunto de funcións, actividades, 
tarefas e outras responsabilidades identificadas baixo unha 
concreta denominación e para o desempeño das cales son 
exixibles determinados requisitos, méritos, capacidades e, de 
ser o caso, experiencia ou categoría profesional. 
 
2. Os órganos de que dependan funcionalmente os 
empregados públicos poden asignar a estes con carácter 
temporal, polo tempo imprescindible e, en todo caso, por un 
período máximo de seis meses, funcións, tarefas ou 
responsabilidades distintas ás correspondentes ao posto de 
traballo que desempeñen, sempre que resulten adecuadas á 
súa clasificación, categoría e grao, e sempre que as 
necesidades do servizo o xustifiquen. 
 
A asignación temporal de funcións prevista nesta alínea non 
pode supoñer mingua das retribucións do persoal afectado e 
dará lugar, de ser o caso, ás indemnizacións que 
regulamentariamente se establezan. Así mesmo, será 
comunicada ao respectivo órgano de representación do 
persoal. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº39, ao apartado 1, de Adición. 
  
No punto 1 deste artigo, débese engadir in fine o seguinte 
texto: "..., incluíndo a súa adscrición orgánica." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº32, ao apartado 2, de Substitución. 
  
 Substituír plo seguinte texto: 
"Os órganos de que dependa funcionalmente o persoal, oída a 
súa representación sindical, poden asignar a este con carácter 
temporal, e, en todo caso, por un período máximo de seis 
meses, funcións, tarefas ou responsabilidades distintas ás 
correspondentes ao posto de traballo que desempeñe, sempre 
que resulten adecuadas á súa clasificación, categoría e grao, e 
sempre que as necesidades do servizo o xustifiquen.” 
__________________________________________ 



 

 
 

86 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº30, ao apartado 2, de Adición. 
  
Artigo 37. 2. Adición. Engadir na liña 2, despois de “temporal” o 
seguinte texto:  
 
“..., oída a súa representación sindical…”. 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº27, ao apartado 2, de Adición. 
  
Debe ser engadida no primeiro parágrafo do PUNTO 2 logo do 
texto: "Os órganos de que dependan funcionalmente os 
empregados públicos," a seguinte expresión: 
  
"..., oída a súa representación sindical, poden asignar...". 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 38.  Relación de postos de traballo 
 
1. A relación de postos de traballo é un instrumento técnico de 
carácter público que inclúe todos os postos de traballo de 
natureza funcionarial e laboral existentes en cada unha das 
administracións públicas incluídas no ámbito de aplicación 
desta lei. 
 
2. A través da respectiva relación de postos de traballo, as 
administracións públicas incluídas no ámbito de aplicación 
desta lei estruturan a súa organización, clasifican os postos de 
traballo existentes no seu ámbito e determinan o seu contido 
para a súa selección e provisión, procurando organizar, 
racionalizar e ordenar o persoal co obxecto de facilitar unha 
eficaz prestación dos servizos públicos. 
 
3. Os orzamentos reflectirán os créditos correspondentes ás 
relacións de postos de traballo, sen que poida existir ningún 
posto que non estea dotado orzamentariamente.  
 
4. As relacións de postos de traballo incluirán, como mínimo, 
por cada posto: 
 
a) O código alfanumérico, a denominación e a natureza 
xurídica. 
 
b) A clasificación profesional. 
 
c) O sistema de provisión.  
 
d) A adscrición orgánica. 
 
e) O complemento retributivo do posto. 
 
f) Os requisitos, os méritos, as capacidades e, de ser o caso, a 
experiencia ou categoría profesional para a súa provisión. 
 
g) Calquera outra circunstancia relevante para a súa provisión 
nos termos previstos regulamentariamente. 
 
5. As relacións de postos de traballo sinalarán expresamente 
os postos abertos á provisión por persoal funcionario ou laboral 
procedente doutras administracións públicas, os cales non 
superarán o sete por cento do número total de postos de 
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traballo que poidan ser cubertos por persoal funcionario ou 
laboral, respectivamente, salvo que por convenio entre as 
administracións públicas interesadas se estableza unha 
porcentaxe superior atendendo a criterios de reciprocidade. 
 
6. As relacións de postos de traballo da Administración xeral da 
Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas 
instrumentais do sector público autonómico poderán prever a 
clasificación de postos co rango de subdirección xeral ou 
xefatura de servizo que garden relación directa coas 
competencias en materia de sanidade, educación e xustiza 
para a súa provisión por persoal sanitario, docente ou da 
Administración de xustiza, respectivamente, atendendo á 
especificidade das funcións que se deban desempeñar. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº34, ao apartado 1, de Adición. 
  
 Incoporar no texto logo de: "...postos de traballo de natureza  
funcionarial, laboral, eventual..." o seguinte: 
"...e, de o haber, de persoal directivo...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº31, ao apartado 1, de Adición. 
  
Artigo 38.1 Adición. Engadir na liña 3, despois de “laboral…” o 
seguinte texto: 
 
“..., eventual e, de o haber, de persoal directivo…”. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº28, ao apartado 1, de Adición. 
  
Debe ser engadida logo da expresión no PUNTO 1 "... os 
postos de traballo de natureza funcionarial e laboral..." a 
seguinte expresión: 
  
... e eventual e, de o haber, de persoal directivo existentes...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº32, ao apartado 3 bis), de Adición. 
  
Artigo 38.3. Adición. Engadir un novo parágrafo co seguinte 
texto: 
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“3 bis. Coa finalidade de racionalizar a provisión de postos de 
traballo, poderán establecerse regulamentariamente os criterios 
que permitan  a súa agrupación en áreas de especialización en 
función das súas características específicas, o cal se traducirá 
no establecemento de requisitos e/ou méritos específicos desa 
área referidos a competencias profesionais, coñecementos e 
experiencia.” 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº34, ao apartado 4.f, de Adición. 
  
Artigo 38.4.f) Adición. Engadir un novo apartado co seguinte 
texto: 
 
“f bis) O réxime de xornada e horario xeral ou especial do posto 
de traballo.” 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº33, ao apartado 4.f) bis), de Substitución. 
  
Artigo 38.4.f) Substitución. Substituír o texto polo seguinte: 
 
“f) Os requisitos e méritos, referidos a competencias 
profesionais, coñecementos, experiencia ou categoría 
profesional para a súa provisión e, de ser o caso, clasificación 
do posto nunha área de especialización de acordo co sinalado 
no parágrafo anterior.” 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº29, ao apartado 4.f) bis), de Adición. 
  
Debe ser engadido unha nova letra f.bis) ao PUNTO 4, co 
seguinte texto: 
  
f bis) Réxime de xornada e horario xeral ou especial do posto 
de traballo. 
__________________________________________ 
 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº35, ao apartado 4.g) bis), de Adición. 
  
 Engadir o seguinte texto: 
"- O réxime de xornada e horario xeral ou especial do posto de 
traballo." 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº40, ao apartado 6, de Supresión. 
  
No punto 6 deste artigo, débese suprimir a expresión: "...ou 
xefaturas de servizo..." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº33, ao apartado 6, de Substitución. 
  
 O texto que substitúe a redación do proxecto é o seguinte: 
"6. As relacións de postos de traballo sinalarán expresamente 
os postos abertos á provisión por persoal funcionario 
procedente doutras administracións públicas, os cales non 
superarán o cinco por cento do número total de postos de 
traballo que poidan ser cubertos por persoal funcionario, 
incluídos os postos de traballo cuxo sistema de provisión sexa 
a libre designación, salvo que por convenio entre as 
administracións públicas interesadas se prevexa unha 
porcentaxe non superior ao sete por cento do número total de 
postos atendendo a criterios de reciprocidade.” 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº187, ao apartado 6, de Substitución. 
  
Debe ser substituída a redacción do apartado 6 pola seguinte: 
  
“6. As relacións de postos de traballo sinalarán expresamente 
os postos abertos á provisión por persoal funcionario 
procedente doutras administracións públicas, os cales non 
superarán o cinco por cento do número total de postos de 
traballo que poidan ser cubertos por persoal funcionario, 
incluídos os postos de traballo cuxo sistema de provisión sexa 
a libre designación, salvo que por convenio entre as 
administracións públicas interesadas se prevexa unha 
porcentaxe non superior ao sete por cento do número total de 
postos atendendo a criterios de reciprocidade.” 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº41, ao apartado 6 bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo punto 6 bis, que terá o seguinte 
contido: 
  
"6 bis. As relacións de postos de traballo serán 
permanentemente actualizadas e serán públicas a través das 
páxinas web das administracións públicas." 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº30, ao apartado 6 bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo PUNTO 7, co seguinte texto: 
  
7. As relacións de postos de traballo sinalarán expresamente 
os postos abertos á provisión por persoal funcionario 
procedente doutras administracións públicas, os cales non 
superarán o cinco por cento do número total de postos de 
traballo que poidan ser cubertos por persoal funcionario, 
incluídos os postos de traballo cuxo sistema de provisión sexa 
a libre designación, salvo que por convenio entre as 
administracións públicas interesadas se prevexa unha 
porcentaxe non superior ao sete por cento do número total de 
postos atendendo a criterios de reciprocidade. 
 
__________________________________________ 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº31, de Adición. 
  
O texto dirá da seguinte maneira: 
  
"Cadros de persoal do Sergas 
Manterase o cadro orzamentario como sistema xeral de xestión 
de cadros de persoal, establecendo un mecanismo de 
enumeración -de identidicación unitaria-  das prazas existentes 
para vincular os procesos selectivos coa provisión das prazas 
así identificadas. 
Garantirase a publicación, polo menos cunha periodicidade 
anual, do estado dos cadros de persoal de cada centro. 
  
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 39.  Outros instrumentos de ordenación 
 
1. Regulamentariamente determinarase o instrumento de 
ordenación aplicable ao persoal eventual, co contido mínimo 
que deberá incluír. 
 
2. A estrutura organizativa dos centros docentes públicos e dos 
centros sanitarios públicos comprenderá o cadro do persoal 
docente e do persoal estatutario ou, de ser o caso, o catálogo 
de postos de traballo. Estes instrumentos serán públicos e 
aprobaraos a consellaría competente en materia de educación 
ou de sanidade, segundo o caso. 
 
3. A estrutura organizativa das entidades públicas 
instrumentais a que se refiren as letras c) e d) da alínea 
primeira do artigo 4 comprenderá o cadro de persoal, que é a 
relación de prazas dotadas orzamentariamente que 
corresponden a cada unha das categorías profesionais do 
persoal laboral e ao persoal directivo profesional. Sen prexuízo 
doutras posibles subdivisións, os cadros de persoal deben 
relacionar os correspondentes postos de traballo estruturados 
por entidades públicas instrumentais de cada Administración 
pública. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº36, ao apartado 1, de Substitución. 
  
O texto alternativo resta así: 
 
" A estrutura organizativa dos centros docentes públicos e dos 
centros sanitarios públicos comprenderá o cadro de persoal 
estatutario e funcionario docente ou, de ser o caso, o catálogo 
de postos de traballo de persoal estatutario e funcionario 
docente. Estes instrumentos serán públicos e aprobaraos a 
consellaría competente en materia de educación ou de 
sanidade, segundo o caso.  
Os postos de traballo de persoal laboral e funcionario da 
Administración xeral da Comunidade Autónoma adscritos a 
centros docentes públicos e centros sanitarios públicos serán 
incluídos na relación de postos de traballo da correspondente 
consellaría.” 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº35, ao apartado 2, de Substitución. 
  
Artigo 39.2. Substitución. Substituír todo o texto polo seguinte: 
 
“A estrutura organizativa dos centros docentes públicos e dos 
centros sanitarios públicos comprenderá o cadro de persoal 
estatutario e funcionario docente ou, de ser o caso, o catálogo 
de postos de traballo de persoal estatutario e funcionario 
docente. Estes instrumentos serán públicos e aprobaraos, 
segundo o caso, a consellaría competente en materia de 
educación ou de sanidade. 
Os postos de traballo de persoal laboral ou funcionario da 
Administración da Comunidade Autónoma adscritos a centros 
docentes públicos e centros sanitarios públicos serán incluídos 
na relación de postos de traballo da correspondente 
consellaría.” 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº188, ao apartado 2, de Substitución. 
  
Debe ser substituído o texto do punto 2 pola seguinte 
redacción: 
  
2. A estrutura organizativa dos centros docentes públicos e dos 
centros sanitarios públicos comprenderá o cadro de persoal 
estatutario e funcionario docente ou, de ser o caso, o catálogo 
de postos de traballo de persoal estatutario e funcionario 
docente. Estes instrumentos serán públicos e aprobaraos a 
consellaría competente en materia de educación ou de 
sanidade, segundo o caso.  
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº31, ao apartado 2, de Adición. 
  
Debe engadirse ao final da primeira frase do PUNTO 2 logo de 
"...o catálogo de postos de traballo." o seguinte texto: 
  
...estatutarios e funcionariais. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº32, ao apartado 2, de Adición. 
  
Débese engadir un novo parágrafo ao PUNTO 2, co seguinte 
texto: 
  



 

 
 

95 

Os postos de traballo de persoal laboral e funcionario da 
Administración xeral da Comunidade Autónoma adscritos a 
centros docentes públicos e centros sanitarios públicos serán 
incluídos na relación de postos de traballo da correspondente 
consellaría. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº36, ao apartado 2 bis), de Adición. 
  
Artigo 39.2. Adición. Engadir un novo parágrafo co seguinte 
texto: 
 
“2 bis. No que atinxe os cadros de persoal estatutario do 
Sergas adoptaranse as seguintes medidas: 
a) Manter o cadro orzamentario como sistema xeral de xestión 
dos cadros de persoal. 
b) Establecer un mecanismo de identificación unitaria das 
prazas existentes, tal como prevé a normativa estatutaria 
vixente, e vincular os procesos de selección e provisión ás 
prazas así identificadas. 
c) Publicar, cando menos unha vez ao ano, o estado do cadro 
de persoal de cada centro.” 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº33, ao apartado 2 bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo PUNTO 2.bis) co seguinte texto: 
  
2 bis. Para garantir a correcta asistencia sanitaria, os cadros de 
persoal do Sergas deberán: 
a) Manter o persoal orzamentario como sistema xeral de 
xestión dos cadros de  persoal. 
b) Establecer un mecanismo de enumeración (identificación 
unitaria) das prazas existentes, tal como prevé a normativa 
estatutaria en vigor, e vincular os procesos de selección e 
provisión ás prazas así identificadas. 
c) Publicar, cando menos anualmente e como mínimo con 
carácter interno (comisións de centro e/ou mesa sectorial), o 
estado dos cadros de persoal de cada centro. 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Sección 2ª.  Ordenación dos empregados públicos 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 40.  Corpos e escalas 
 
1. O persoal funcionario incluído no ámbito de aplicación desta 
lei agrúpase en corpos e escalas. 
 
2. Os corpos e escalas do persoal funcionario créanse, 
refúndense, modifícanse e suprímense por lei. 
 
3. As leis de creación de corpos e escalas do persoal 
funcionario conterán os seguintes elementos: 
 
a) A denominación do corpo ou escala e, de ser o caso, as 
escalas de que se compoña o corpo. 
 
b) O subgrupo ou grupo, no suposto de que este non teña 
subgrupo, en que se clasifica o corpo ou a escala. 
 
c) As funcións que deba desempeñar o persoal que o integra, 
as cales non se poderán corresponder coas atribuídas aos 
órganos da Administración. 
 
d) O nivel de titulación ou titulacións concretas exixidas para o 
ingreso. Malia o anterior, cando se aproben novas titulacións 
ou se produzan modificacións na normativa educativa vixente, 
o Consello da Xunta de Galicia, mediante decreto, poderá 
establecer as titulacións equivalentes ou que substitúan, para 
estes efectos, as legalmente exixidas. 
 
4. Non se poden crear novos corpos e escalas cando a súa 
titulación e funcións sexan idénticas ás doutros que xa existan. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 41.  Corpos e escalas do persoal funcionario da 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia 
 
1. O persoal funcionario da Administración xeral da 
Comunidade Autónoma de Galicia agrúpase en corpos de 
Administración xeral e corpos de Administración especial, nos 
cales se poderán crear diferentes escalas. 
 
Cando o contido técnico e particularizado de determinados 
postos de traballo exixa como requisito para o seu 
desempeño unha maior especialización de coñecementos 
para o exercicio das funcións dos corpos e escalas, 
poderán crearse mediante decreto especialidades dentro 
deles. 
  
A asignación de especialidades realizarase a través das 
relacións de postos de traballo, atendendo ás características 
dos postos. 
 
2. Son corpos de Administración xeral os seguintes: 
 
a) O corpo superior. Intégrase neste corpo o persoal 
funcionario seleccionado para ocupar postos que teñan 
atribuídas funcións de planificación, administración e xestión 
superior dos recursos, servizos, proxectos e programas, tales 
como propoñer normas, deseñar procedementos 
administrativos, deseñar e implantar sistemas de xestión, 
avaliación e mellora continua, preparar ou deseñar modelos de 
resolucións administrativas e elaborar informes e estudos para 
a toma de decisións. 
 
b) O corpo de xestión. Intégrase neste corpo o persoal 
funcionario seleccionado para ocupar postos que teñan 
atribuídas funcións de colaboración técnica coas de nivel 
superior, así como de aplicación das normas, xestión dos 
procedementos administrativos, propostas de resolución de 
expedientes normalizados e estudos e informes que non 
correspondan a tarefas de nivel superior. 
 
c) O corpo administrativo. Intégrase neste corpo o persoal 
funcionario seleccionado para ocupar postos que teñan 
atribuídas as funcións de colaboración, preparatorias ou 
derivadas das propias do corpo superior e do corpo de xestión, 
a proposta de resolución de procedementos normalizados que 
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non correspondan ao corpo superior ou ao corpo de xestión, a 
comprobación, xestión, actualización e tramitación de 
documentación e a preparación daquela que, en función da súa 
complexidade, non sexa propia do corpo superior ou do corpo 
de xestión, a elaboración e administración de datos, a 
inventariación de bens e materiais, e tarefas ofimáticas, 
manuais, de información e despacho e atención ao público. 
 
d) O corpo auxiliar. Intégrase neste corpo o persoal funcionario 
seleccionado para ocupar postos que teñan atribuídas as 
funcións de carácter complementario ou instrumental nas áreas 
de actividade administrativa, así como tarefas ofimáticas e de 
despacho de correspondencia, transcrición e tramitación de 
documentos, arquivamento, clasificación e rexistro, ficheiros, 
atención ao público, manexo de máquinas reprodutoras e 
traslado de documentos ou similares. 
 
3. Son corpos de Administración especial os seguintes: 
 
a) O corpo facultativo superior. Intégrase neste corpo o 
persoal funcionario seleccionado para ocupar postos que 
teñan atribuída a realización de actividades profesionais 
para o desempeño das cales se precise unha titulación do 
mesmo nivel académico que o requirido para o acceso ao 
corpo superior de Administración xeral. 
 
b) O corpo facultativo de grao medio. Intégrase neste 
corpo o persoal funcionario seleccionado para ocupar 
postos que teñan atribuídas funcións profesionais para o 
desempeño das cales se requira unha titulación do mesmo 
nivel académico que o requirido para o acceso ao corpo de 
xestión de Administración xeral. 
 
c) O corpo de técnicos de carácter facultativo. Intégrase 
neste corpo o persoal funcionario seleccionado para 
ocupar postos que teñan atribuídas funcións técnicas para 
o desempeño das cales se requira unha titulación de 
técnico superior. 
 
d) O corpo de axudantes de carácter facultativo. Intégrase 
neste corpo o persoal funcionario seleccionado para 
ocupar postos que teñan atribuídas funcións de execución, 
colaboración e apoio aos corpos facultativos de grao 
superior e medio, no exercicio da súa titulación académica 
ou profesión. 
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e) O corpo de auxiliares de carácter técnico. Intégrase 
neste corpo o persoal funcionario seleccionado para 
ocupar postos que teñan atribuídas funcións 
correspondentes ao seu nivel de titulación que non teñan 
carácter xeral ou común. 
 
4. Os corpos e as escalas do persoal funcionario da 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia 
dependen organicamente da consellaría competente en 
materia de función pública, sen prexuízo da dependencia que 
funcionalmente lles corresponda. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº42, ao apartado 4, de Supresión. 
  
O punto 4 deste artigo débese suprimir. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº34, ao apartado 4 bis), de Adición. 
  
Debe engadirse un novo PUNTO 5, co seguinte texto: 
  
5. Cadro de clasificación  do persoal do Sergas. 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 42.  Grupos de clasificación dos corpos e escalas do 
persoal funcionario da Administración xeral da Comunidade 
Autónoma de Galicia 
 
Os corpos e as escalas do persoal funcionario da 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia 
clasifícanse nos seguintes grupos e subgrupos, consonte a 
titulación exixida para o acceso a eles: 
 
a) Grupo A. Para o acceso a este grupo é necesario estar en 
posesión do título universitario oficial de grao, agás nos 
supostos en que unha norma con rango de lei exixa outro título 
universitario oficial. 
 
— Subgrupo A1. Pertencen a este subgrupo o corpo superior 
de Administración xeral e o corpo facultativo superior de 
Administración especial. 
 
— Subgrupo A2. Pertencen a este subgrupo o corpo de xestión 
de Administración xeral e o corpo facultativo de grao medio de 
Administración especial. 
 
b) Grupo B. Para o acceso a este grupo é necesario estar en 
posesión do título de técnico superior. Pertence a este grupo o 
corpo de técnicos de carácter facultativo de Administración 
especial. 
 
c) Grupo C 
 
— Subgrupo C1. Para o acceso a este subgrupo é necesario 
estar en posesión do título de bacharel ou técnico. Pertencen a 
este subgrupo o corpo administrativo de Administración xeral e 
o corpo de axudantes de carácter facultativo de Administración 
especial. 
  
— Subgrupo C2. Para o acceso a este subgrupo é necesario 
estar en posesión do título de graduado en educación 
secundaria obrigatoria. Pertencen a este subgrupo o corpo 
auxiliar de Administración xeral e o corpo de auxiliares de 
carácter técnico de Administración especial. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 43.  Agrupacións profesionais do persoal funcionario da 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia 
 
1. Créase a agrupación profesional do persoal funcionario 
subalterno da Administración xeral da Comunidade Autónoma 
de Galicia. Intégrase nesta agrupación profesional o persoal 
funcionario seleccionado sen a exixencia de estar en posesión 
de ningunha das titulacións previstas no sistema educativo 
para ocupar postos que teñan atribuídas funcións ordinarias de 
vixilancia, custodia, repartición de correspondencia e 
documentación, transporte manual, central telefónica, 
reprografía e outras semellantes. 
 
2. Cada vez que nesta lei se faga referencia a corpos e escalas 
de persoal funcionario, entenderanse comprendidas tamén as 
agrupacións profesionais funcionariais. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 44.  Clasificación do persoal laboral 
 
1. O persoal laboral incluído no ámbito de aplicación desta lei 
clasificarase de conformidade coa lexislación laboral e o 
respectivo convenio colectivo. 
 
2. As administracións públicas incluídas no ámbito de 
aplicación desta lei orientarán a negociación dos convenios 
colectivos do seu persoal laboral cara ao obxectivo de 
conseguir que se aprobe para el unha clasificación profesional 
equiparable á prevista nesta lei para o persoal funcionario, co 
fin de garantir a igualdade de todos os empregados públicos.  
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº37, ao apartado 1 , de Substitución. 
  
 O texto reza como segue: 
" As administracións públicas do ámbito de aplicación desta lei 
orientarán a negociación dos convenios colectivos do seu 
persoal laboral cara ao obxectivo de conseguir que se aprobe 
para este unha clasificación profesional equiparable á prevista 
nesta lei para o persoal funcionario, co fin de garantir a 
igualdade de todos os empregados públicos. 
A Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia 
orientará a negociación do Convenio colectivo único do seu 
persoal laboral cara aos obxectivos citados no parágrafo 
anterior”. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº35, ao apartado 2 bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo parágrafo ao PUNTO 2, co seguinte 
texto: 
  
A Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia 
orientará a negociación do Convenio colectivo único do seu 
persoal laboral cara aos obxectivos citados no parágrafo 
anterior 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO II 
 
Planificación do emprego público 
 
Artigo 45.  Obxectivos da planificación 
 
1. A planificación dos recursos humanos no ámbito do emprego 
público ten como obxectivo contribuír á consecución da eficacia 
na prestación dos servizos públicos e da eficiencia na 
utilización dos recursos económicos dispoñibles, mediante a 
determinación dos efectivos precisos e a mellora da súa 
distribución, formación, promoción profesional e mobilidade. 
 
2. Son instrumentos de planificación do emprego público os 
rexistros de persoal e de postos de traballo, os plans de 
ordenación de recursos humanos e a oferta de emprego 
público. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº38, ao apartado 2, de Supresión. 
  
 Suprimir o seguinte: 
"...os plans de ordenación de recursos humanos...". 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 46.  Rexistros de persoal e de postos de traballo 
 
1. En cada unha das administracións públicas incluídas no 
ámbito de aplicación desta lei existirá un Rexistro de persoal e 
de postos de traballo. 
 
2. O Rexistro de persoal e de postos de traballo estruturarase 
nas seguintes seccións: 
 
a) Sección de persoal funcionario e laboral. Nela figurará 
inscrito todo o persoal funcionario e laboral ao servizo da 
correspondente Administración pública, así como todos os 
actos que afecten a súa carreira profesional, cos contidos 
mínimos comúns e os criterios para o intercambio homoxéneo 
de información entre administracións públicas que se 
establezan regulamentariamente consonte as previsións 
contidas na lexislación básica estatal. 
 
b) Sección de postos de traballo. Nela figurará inscrita a 
totalidade dos postos existentes no ámbito da respectiva 
Administración pública, cos datos que se determinen 
regulamentariamente. 
 
c) Sección de persoal eventual. Nela figurará inscrito o persoal 
eventual ao servizo da correspondente Administración pública, 
cos datos que se determinen regulamentariamente e que 
incluirán, como mínimo, as titulacións académicas e as 
remuneracións desta clase de persoal. 
 
3. Na inscrición dos datos nas seccións de persoal funcionario 
e laboral e de persoal eventual respectarase o disposto na 
alínea segunda do artigo 16 da Constitución e a utilización dos 
datos que consten nestas seccións estará sometida ás 
limitacións previstas na alínea cuarta do artigo 18 da 
Constitución, así como na lexislación de protección de datos de 
carácter persoal. 
 
4. Mediante os instrumentos informáticos axeitados, o Rexistro 
de persoal e de postos de traballo servirá de núcleo para a 
configuración dunha base de datos persoal en que a 
Administración e, de ser o caso, cada empregado público 
inscribirán, do xeito que regulamentariamente se determine, os 
méritos que este vaia acadando ao longo da súa vida 
profesional. Esta base de datos será empregada para 
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automatizar os procedementos relacionados coa xestión do 
emprego público. 
 
5. Mediante orde da consellaría competente en materia de 
función pública regularanse as características e o 
funcionamento do Rexistro único de persoal e de postos 
de traballo da Administración xeral da Comunidade 
Autónoma de Galicia e das entidades públicas 
instrumentais do sector público autonómico. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº39, ao apartado 5 bis), de Adición. 
  
 Engadir a redacción seguinte: 
 
"6. Non se poderán incluír na nómina novas remuneracións 
sen comunicación previa ao Rexistro de persoal da resolución 
ou do acto polo que se efectúa o recoñecemento." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº37, ao apartado 5 bis), de Adición. 
  
Artigo 46.5. Adición. Engadir un novo parágrafo co seguinte 
texto: 
 
“5 bis. Non se poderán incluír novas remuneracións ao persoal 
sen a previa comunicación ao Rexistro de persoal da 
resolución ou do acto polo que se lle recoñece a dita 
remuneración.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº36, ao apartado 5 bis), de Adición. 
  
Debe ser engadido un novo PUNTO 6, co seguinte texto: 
  
6. Non se poderán incluír en nómina novas remuneracións sen 
lle comunicar previamente ao Rexistro de persoal a resolución 
ou o acto polo que se recoñeceron. 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 47.  Plans de ordenación de recursos humanos 
 
1. As administracións públicas incluídas no ámbito de 
aplicación desta lei poden elaborar plans de ordenación de 
recursos humanos, referidos tanto ao persoal funcionario como 
ao laboral, que conterán, de forma conxunta, as actuacións que 
se deban desenvolver para a óptima utilización dos recursos 
humanos no ámbito que afecten, dentro dos límites 
orzamentarios e de acordo coas directrices de política de 
persoal. 
 
2. As actuacións previstas para o persoal laboral nos plans de 
ordenación de recursos humanos desenvolveranse consonte o 
establecido na lexislación laboral e nos convenios colectivos 
aplicables. 
 
3. A elaboración dos plans de ordenación de recursos humanos 
previstos neste artigo virá precedida dunha análise das 
dispoñibilidades e necesidades de persoal, desde o punto de 
vista tanto do número de efectivos como dos seus perfís 
profesionais ou niveis de cualificación, no conxunto do persoal 
da respectiva Administración pública, ou nun determinado 
sector orgánico ou funcional desta. 
 
4. Os plans de ordenación de recursos humanos conterán 
necesariamente as seguintes previsións: 
 
a) O ámbito de aplicación e a vixencia. 
 
b) Os obxectivos. 
 
c) As medidas de ordenación de recursos humanos previstas. 
 
d) O cronograma detallado da súa implantación e aplicación. 
 
e) O informe económico-financeiro. 
 
5. Os plans de ordenación de recursos humanos poderán 
conter, entre outras, as seguintes medidas de ordenación de 
recursos humanos: 
 
a) Previsións sobre modificación de estruturas organizativas e 
de postos de traballo. 
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b) Suspensión de incorporacións de persoal externo ao ámbito 
afectado polo plan, tanto as derivadas de oferta de emprego 
público como de procesos de mobilidade.  
 
c) Medidas de mobilidade voluntaria, entre as cales poderá 
figurar a convocatoria de concursos de provisión de postos 
limitados ao persoal do ámbito que se determine. 
 
d) Medidas de mobilidade forzosa das previstas na sección 4ª 
do capítulo III do título VI. 
 
e) Necesidades adicionais de recursos humanos, que deberán 
integrarse, de ser o caso, na oferta de emprego público, así 
como a exclusión por causas obxectivas sobrevidas de prazas 
inicialmente incluídas nela. 
 
6. Na elaboración e na aplicación do plans de ordenación de 
recursos humanos atenderase, con absoluta prioridade, ao 
principio de igualdade e non discriminación por razón de sexo. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº40, de Supresión. 
  
 Suprimir a totalidade do artigo. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº43, ao apartado 1, de Modificación. 
  
No punto 1 deste artigo onde di: "...poden elabora ...", debe 
dicir: "...deberán elaborar...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº38, ao apartado 5.e), de Supresión. 
  
Artigo 47.5.e) Supresión. Suprimir desde “...así como…” até o 
final do apartado. 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº37, ao apartado 5.e), de Supresión. 
  
Debe ser eliminada no PUNTO 5 a seguinte expresión do final 
do texto: 
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"...así como a exclusión por causas obxectivas sobrevidas de 
prazas inicialmente incluídas nela." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 48.  Oferta de emprego público 
 
1. As necesidades de recursos humanos con asignación 
orzamentaria que non poidan ser cubertas cos efectivos de 
persoal existentes, incluídas as vacantes desempeñadas por 
persoal funcionario interino ou laboral temporal, serán obxecto 
de oferta de emprego público, o que comportará a obriga de 
convocar os correspondentes procesos selectivos para as 
prazas comprometidas e ata un dez por cento adicional, salvo 
que se decida a súa amortización, estean incursas nun 
procedemento de provisión de postos de traballo por concurso 
ou, no caso do persoal docente, a planificación educativa o 
impida. 
 
2. Nas ofertas de emprego público reservarase unha 
porcentaxe non inferior ao sete por cento das prazas 
convocadas para seren cubertas entre persoas con 
discapacidade, sempre que superen as probas selectivas e 
acrediten a súa discapacidade e a compatibilidade desta co 
desempeño das tarefas e funcións, de xeito que 
progresivamente se alcance o dous por cento dos efectivos 
totais de cada Administración pública incluída no ámbito de 
aplicación desta lei. 
 
A reserva do mínimo do sete por cento realizarase de maneira 
que, polo menos o dous por cento das prazas ofertadas o sexa 
para seren cubertas por persoas que acrediten discapacidade 
intelectual, e o resto das prazas ofertadas o sexa para persoas 
que acrediten calquera outro tipo de discapacidade. 
 
A reserva farase sobre o número total das prazas incluídas na 
respectiva oferta de emprego público e as prazas reservadas 
para persoas con discapacidade poderanse concentrar 
naquelas convocatorias que se refiran a corpos, escalas ou 
categorías que se adapten mellor ás peculiaridades das 
persoas con discapacidade. Cando da aplicación das 
porcentaxes resulten fraccións decimais, redondearanse por 
exceso para o seu cómputo. 
 
Se as prazas reservadas e que foron cubertas polas persoas 
con discapacidade non acadan a porcentaxe do tres por cento 
das prazas convocadas na correspondente oferta de emprego 
público, as prazas non cubertas do número total das 
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reservadas acumularanse á porcentaxe do sete por cento da 
oferta seguinte, cun límite máximo do doce por cento. 
 
3. As ofertas de emprego público poden prever que as prazas 
reservadas para persoas con discapacidade se convoquen 
conxuntamente coas prazas ordinarias ou mediante 
convocatorias independentes, garantíndose, en todo caso, o 
carácter individual dos procesos selectivos. As probas dos 
procesos obxecto de convocatoria independente terán o 
mesmo contido que as que se realicen nas convocatorias 
ordinarias e as persoas que participen nelas deberán acreditar 
o grao de discapacidade indicado. As prazas incluídas nestas 
convocatorias computaranse na porcentaxe reservada na 
oferta de emprego público para a súa cobertura entre persoas 
con discapacidade. 
 
4. Unha vez aprobada e publicada a oferta de emprego público, 
os respectivos procesos selectivos convocaranse no prazo 
máximo fixado naquela. En todo caso, a execución da oferta de 
emprego público débese desenvolver dentro do prazo 
improrrogable de tres anos, contado a partir do día seguinte ao 
da publicación daquela no correspondente diario oficial. 
 
5. A oferta de emprego público poderá conter medidas 
derivadas da planificación de recursos humanos. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº43, ao apartado 1, de Modificación. 
  
 O texto modificado queda como segue: 
 
" As necesidades de recursos humanos con asignación 
orzamentaria que non poidan ser cubertas cos efectivos de 
persoal existentes, incluídas as vacantes desempeñadas por 
persoal funcionario interino ou laboral temporal, serán obxecto 
de oferta de emprego público, o que comportará a obriga de 
convocar os correspondentes procesos selectivos para as 
prazas comprometidas e ata un dez por cento adicional, salvo 
que se decida, logo de negociación, a súa amortización 
ou estas estean incursas nun procedemento de provisión de 
postos de traballo por concurso.  
__________________________________________ 
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-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº39, ao apartado 1, de Modificación. 
  
Artigo 48.1. Modificación. Engadir na liña 6 entre “… decida” e 
“… a súa amortización” o seguinte texto: 
 
“...logo de negociación coa representación dos e das 
traballadoras,…”. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº44, ao apartado 1, de Adición. 
  
No punto 1 deste artigo, despois de: "..., salvo que se decida, 
..." , débense engadir as seguintes palabras: "...logo 
de negociación...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº45, ao apartado 1, de Adición. 
  
No punto 1 deste artigo, despois da expresión: "..., a 
planificación educativa, ...", débense engadir as seguintes 
palabras: "...logo de negociación...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº44, ao apartado 2, de Supresión. 
  
 Suprimir o segundo parágrado da aliña segunda. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº46, ao apartado 4, de Modificación. 
  
No punto 4 deste artigo onde di: "... tres anos ...", debe dicir: 
"...dous anos...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº41, ao apartado 4, de Modificación. 
  
 Modificar o prazo  para executar a oferta de emprego público, 
de tres anos no proxecto a "dous", coa emenda que 
achegamos. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº40, ao apartado 4, de Modificación. 
  
Artigo 48.4. Modificación. Liña 4, substituír “tres anos” por 
“dous anos”. 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº41, ao apartado 4 bis), de Adición. 
  
Artigo 48.4. Adición. Engadir un novo parágrafo co seguinte 
texto: 
 
“4 bis. Os postos de traballo ofertados ás persoas 
seleccionadas nas convocatorias derivadas da execución da 
oferta de emprego público requirirán ter sido incluídos en 
concurso de traslados con carácter previo.” 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº38, ao apartado 4 bis), de Adición. 
  
Debe se engadido un novo PUNTO 4.bis), co seguinte texto: 
  
4 bis. Os postos de traballo ofertados ás persoas 
seleccionadas nas convocatorias derivadas da execución da 
oferta de emprego público requirirán ter sido incluídos en 
concurso de méritos con carácter previo. Os devanditos postos 
de traballo poderán ser concretados pola Administración no 
momento da elección de destino para as persoas que 
superasen o proceso selectivo. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº42, ao apartado 5, de Modificación. 
  
 A modificación deixa o texto final resultante desta forma: 
 
“5. Os postos de traballo ofertados ás persoas seleccionadas 
nas convocatorias derivadas da execución da oferta de 
emprego público requirirán ter sido incluídos en concurso de 
méritos con carácter previo. Os devanditos postos de traballo 
poderán ser concretados pola Administración no momento da 
elección de destino para as persoas que superasen o proceso 
selectivo.” 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº47, ao apartado 5 bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo punto 5 bis, que terá o seguinte 
contido: 
  
"5 bis.  A Xunta de Galicia aprobará e publicará, dentro do 
prazo dun mes desde a aprobación do seu orzamento, a oferta 
de emprego público para o ano correspondente, axustándose 
aos criterios fixados na normativa básica estatal, así como aos 
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criterios que regulamentariamente se establezan en 
desenvolvemento daquela para a súa debida coordinación coas 
ofertas de emprego do resto das administracións públicas." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº48, ao apartado 5 ter), de Adición. 
  
Débese engadir un novo punto 5 ter, que terá o seguinte 
contido: 
  
"5 ter. Non se poderá nomear persoal interino para as prazas 
que non se incluísen na oferta de emprego público, agás cando 
se trate de vacantes producidas con posterioridade á súa 
aprobación." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

TÍTULO V 
 
Adquisición e perda da relación de servizo 
 
CAPÍTULO I 
 
Selección dos empregados públicos 
 
Artigo 49.  Principios xerais 
 
As administracións públicas incluídas no ámbito de aplicación 
desta lei seleccionarán o persoal ao seu servizo de 
conformidade cos principios seguintes: 
 
a) Igualdade, con especial atención á igualdade de 
oportunidades entre mulleres e homes e das persoas con 
discapacidade. 
 
b) Mérito e capacidade.  
 
c) Publicidade das convocatorias e das súas bases. 
 
d) Transparencia e obxectividade no desenvolvemento dos 
procesos selectivos e no funcionamento dos órganos de 
selección. 
 
e) Imparcialidade e profesionalidade dos membros dos órganos 
de selección. 
 
f) Independencia, confidencialidade e discrecionalidade técnica 
na actuación dos órganos de selección. 
 
g) Adecuación entre o contido dos procesos selectivos e as 
funcións ou tarefas que se van desenvolver. 
 
h) Eficacia, eficiencia e axilidade, sen prexuízo da 
obxectividade, no desenvolvemento dos procesos selectivos. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº45, ao apartado f), de Supresión. 
  
Suprimir a referencia: "...discrecionalidade técnica...". 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº42, ao apartado f), de Supresión. 
  
Artigo 49.f) Supresión. Suprimir do texto “...discrecionalidade 
técnica...”. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº39, ao apartado f), de Supresión. 
  
Debe ser eliminada da letra f) a seguinte expresión: 
  
“...discrecionalidade técnica...”. 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 50.  Requisitos para o acceso ao emprego público 
 
1. Son requisitos xerais para a participación nos procesos 
selectivos os seguintes: 
 
a) Ter nacionalidade española ou algunha outra que, consonte 
o disposto no artigo 52, permita o acceso ao emprego público. 
 
b) Estar en posesión da titulación exixida ou estar en 
condicións de a obter. 
 
c) Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do 
servizo de ningunha Administración pública ou dos órganos 
constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, 
nin atoparse na situación de inhabilitación absoluta ou especial 
para o desempeño de empregos ou cargos públicos por 
resolución xudicial, cando se trate de acceder ao corpo ou 
escala de persoal funcionario do cal a persoa foi separada ou 
inhabilitada. 
 
No caso do persoal laboral, non ter sido despedido mediante 
expediente disciplinario de ningunha Administración pública ou 
dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades 
autónomas, nin atoparse na situación de inhabilitación absoluta 
ou especial para o desempeño de empregos ou cargos 
públicos por resolución xudicial, cando se trate de acceder á 
mesma categoría profesional á cal se pertencía. 
 
No caso de nacionais doutros estados, non estar inhabilitado 
ou en situación equivalente, nin ter sido sometido a sanción 
disciplinaria ou equivalente que impida no Estado de 
procedencia o acceso ao emprego público nos termos 
anteriores. 
 
d) Ter feitos os dezaseis anos e non exceder, de ser o caso, a 
idade máxima de xubilación forzosa. 
 
e) Posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que 
sexan necesarias para o desempeño das correspondentes 
funcións ou tarefas. 
 
2. As convocatorias dos procesos selectivos poden establecer 
con carácter abstracto e xeral requisitos específicos de acceso 
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que garden relación obxectiva e proporcionada coas funcións e 
as tarefas que se van desempeñar. 
 
3. Non poden participar nos procesos selectivos as persoas 
que xa pertencen ao respectivo corpo, escala ou categoría 
profesional. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº43, ao apartado 1.c), de Supresión. 
  
Artigo 50.1.c) Supresión. No parágrafo 2 suprimir o texto desde 
“ No caso do persoal laboral…” até “…atoparse na situación…”. 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº40, ao apartado 1.c), de Supresión. 
  
Débese eliminar do primeiro parágrafo da letra c) do PUNTO 1 
o seguinte texto: 
  
" ...ter sido separado mediante expediente disciplinario do 
servizo de ningunha Administración pública ou dos órganos 
constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, 
nin...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº41, ao apartado 1.c), de Supresión. 
  
Eliminar do segundo parágrafo da letra c) do PUNTO 1 o 
seguinte texto:  
  
"... ter sido separado mediante expediente disciplinario do 
servizo de ningunha Administración pública ou dos órganos 
constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, 
nin...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº49, ao apartado 2, de Supresión. 
  
No punto 2 deste artigo, débese suprimir a expresión: 
"...abstracto e...". 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº46, ao apartado 2, de Supresión. 
  
 Suprimir o parágrafo. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº44, ao apartado 2, de Supresión. 
  
Artigo 50.2. Supresión. Suprimir na liña 1 e 2 o texto “...con 
carácter abstracto e xeral...”. 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº42, ao apartado 2, de Supresión. 
  
Deberá ser eliminada do PUNTO 2 a seguinte expresión: 
  
“...con carácter abstracto e xeral...".  
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº47, ao apartado 2 .c), de Substitución. 
  
 O texto alternativo queda así: 
" No caso do persoal laboral, non ter sido separado do servizo 
ou inhabilitado para exercer funcións semellantes ás que se 
desempeñasen cando acaeceu a separación ou inhabilitación." 
  
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 51.  Requisitos lingüísticos 
 
1. As administracións públicas incluídas no ámbito de 
aplicación desta lei garantirán os dereitos constitucionais e 
lingüísticos das persoas, tanto respecto do galego, como lingua 
propia e oficial de Galicia, coma do castelán, lingua oficial en 
Galicia. 
 
2. Para os efectos do previsto neste artigo, para lle dar 
cumprimento á normalización do idioma galego nas 
administracións públicas de Galicia e para garantir o dereito ao 
uso do galego nas relacións coas administracións públicas no 
ámbito da Comunidade Autónoma, así como a promoción do 
uso normal do galego por parte dos poderes públicos de 
Galicia, nas probas selectivas que se realicen para o acceso 
aos postos das administracións públicas incluídas no ámbito de 
aplicación desta lei incluirase un exame de galego, agás para 
aquelas persoas que acrediten o coñecemento da lingua 
galega conforme a normativa vixente. As bases das 
convocatorias dos procesos selectivos establecerán o carácter 
e, de ser o caso, a valoración do coñecemento da lingua 
galega. 
 
3. Nos demais exercicios das devanditas probas selectivas, as 
persoas aspirantes teñen dereito a elixir libremente a lingua 
oficial da Comunidade Autónoma en que os desexan realizar, o 
que comporta así mesmo o dereito a recibir na mesma lingua 
os enunciados dos exercicios, agás no caso das probas que se 
teñan que realizar en galego para aqueles postos que requiran 
un especial coñecemento desa lingua. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº45, ao apartado 1, de Supresión. 
  
Artigo 51.1. Supresión. Suprimir na liña 2 o texto 
“constitucionais” 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº43, ao apartado 1, de Substitución. 
  
Debe ser substituído o texto do PUNTO 1 polo seguinte: 
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1. As administracións públicas incluídas no ámbito de 
aplicación desta lei garantirán os dereitos lingüísticos das 
persoas, tanto respecto do galego, como lingua propia e oficial 
de Galicia, coma do castelán, lingua cooficial en Galicia. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº49, ao apartado 1, de Modificación. 
  
 O texto novo queda así: 
"As administracións públicas e as entidades incluídas no 
ámbito de aplicación desta lei garantirán os dereitos das 
persoas que viven e traballan en Galicia a coñecer e empregar 
en todos os eidos da súa actuación a lingua propia de Galicia." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº48, ao apartado 2, de Substitución. 
  
 O texto resultante dirá desta maneira: 
" Para os efectos do previsto neste artigo, para lle dar 
cumprimento á normalización do idioma galego nas 
administracións públicas de Galicia, segundo o disposto nos 
artigos 4.1 e 6.3 da Lei 3/1983, do 15 de xuño, de 
normalización lingüística, e para garantir o dereito ao uso do 
galego nas relacións coas administracións públicas no ámbito 
da Comunidade Autónoma, así como a promoción do uso 
normal do galego por parte dos poderes públicos de Galicia, 
nas probas selectivas que se realicen para o acceso aos 
postos das administracións públicas e entidades incluídas no 
ámbito de aplicación desta lei incluirase un exame de galego, 
agás para aquelas persoas que acrediten o coñecemento da 
lingua galega consonte a normativa vixente. As bases das 
convocatorias dos procesos selectivos establecerán o carácter 
e, de ser o caso, a valoración do coñecemento da lingua 
galega." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº47, ao apartado 2, de Substitución. 
  
Artigo 51.2. Susbstitución. Substituír todo o parágrafo polo 
seguinte texto: 
 
“2. Para os efectos do previsto neste artigo, para lle dar 
cumprimento á normalización do idioma galego nas 
administracións públicas de Galicia, segundo o disposto nos 
artigos 4.1 e 6.3 da Lei 3/1983, do 15 de xuño, de 
normalización lingüística, e para garantir o dereito ao uso do 
galego nas relacións coas administracións públicas no ámbito 



 

 
 

122 

da Comunidade Autónoma de Galicia, así como a promoción 
do uso normal do galego por parte dos poderes públicos de 
Galicia, nas probas selectivas que se realicen para o acceso 
aos postos das administracións públicas e entidades incluídas 
no ámbito de aplicación desta lei incluirase un exame de 
galego, agás para aquelas persoas que acrediten o 
coñecemento da lingua galega consonte a normativa vixente. 
As bases das convocatorias dos procesos selectivos 
establecerán o carácter e, de ser o caso, a valoración do 
coñecemento da lingua galega.” 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº44, ao apartado 2, de Adición. 
  
Débese engadir no PUNTO 2 logo da expresión:   
"...á normalización do idioma galego nas administracións 
públicas de Galicia," o seguinte texto: 
  
"...segundo o disposto nos artigo 4.1 e 6.3 da Lei 3/1983, do 15 
de xuño, de normalización lingüística...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº50, ao apartado 3, de Substitución. 
  
 O enunciado alternativo dirá así: 
3. Para lle dar cumprimento á normalización do idioma galego 
na Administración pública de Galicia e para garantir o dereito 
das administradas e dos administrados ao uso da lingua propia 
de Galicia nas relacións coa Administración pública no ámbito 
da Comunidade Autónoma, e en cumprimento da obriga de 
promover o uso normal do galego por parte dos poderes 
públicos de Galicia que determina o artigo 6.3 da Lei de 
normalización lingüística, nas probas selectivas que se realicen 
para o acceso ás prazas da Administración da Comunidade 
Autónoma de Galicia e nas entidades locais de Galicia terase 
que demostrar o coñecemento da lingua galega. 
Para estes efectos, as bases das convocatorias establecerán 
que unha ou máis das probas do proceso selectivo se deberán 
realizar exclusivamente en lingua galega, e iso sen prexuízo 
doutras probas adicionais que se poidan prever para aqueles 
postos de traballo que requiran un especial coñecemento da 
lingua galega." 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº48, ao apartado 3, de Substitución. 
  
Artigo 51.3. Substitución. Substituír todo o parágrafo polo 
seguinte texto: 
 
“3. Para darlle cumprimento á normalización do idioma galego 
na Administración pública de Galicia e para garantir o dereito 
dos administrados e das administradas ao uso da lingua propia 
de Galicia nas súas relacións coas administracións públicas no 
ámbito da Comunidade Autónoma, e en cumprimento da obriga 
de promover o normal uso do galego por parte dos poderes 
públicos de Galicia que determina o artigo 6.3 da Lei 3/1983, 
do 15 de xuño, de normalización lingüística, nas probas 
selectivas que se realicen para o acceso ás prazas da 
Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, nas 
entidades locais de Galicia e nos seus entes instrumentais, 
terase que demostrar o coñecemento da lingua galega. 
Para estes efectos, as bases das convocatorias establecerán 
que unha ou máis probas do proceso selectivo se deberán 
realizar exclusivamente en lingua galega, e iso sen prexuízo 
doutras probas adicionais que se poidan prever para aqueles 
postos de traballo que requiran un especial coñecemento da 
lingua galega.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº45, ao apartado 3, de Substitución. 
  
Debe ser substituído o texto do PUNTO 3 polo seguinte: 
  
3. Para lle dar cumprimento á normalización do idioma galego 
na Administración pública de Galicia e para garantir o dereito 
das administradas e dos administrados ao uso da lingua propia 
de Galicia nas relacións coa Administración pública no ámbito 
da Comunidade Autónoma, e en cumprimento da obriga de 
promover o uso normal do galego por parte dos poderes 
públicos de Galicia que determina o artigo 6.3 da Lei de 
normalización lingüística, nas probas selectivas que se realicen 
para o acceso ás prazas da Administración da Comunidade 
Autónoma de Galicia e nas entidades locais de Galicia terase 
que demostrar o coñecemento da lingua galega. 
Para estes efectos, as bases das convocatorias establecerán 
que unha ou máis das probas do proceso selectivo se deberán 
realizar exclusivamente en lingua galega, e iso sen prexuízo 
doutras probas adicionais que se poidan prever para aqueles 
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postos de traballo que requiran un especial coñecemento da 
lingua galega. 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 52.  Acceso ao emprego público de persoas nacionais 
doutros estados 
 
1. Poden acceder ao emprego público como persoal 
funcionario en igualdade de condicións coas persoas de 
nacionalidade española: 
 
a) As persoas que posúan a nacionalidade doutros estados 
membros da Unión Europea. 
 
b) As persoas, calquera que sexa a súa nacionalidade, que 
sexan cónxuxes de persoas que posúan a nacionalidade 
española ou doutros estados membros da Unión Europea, 
sempre que non estean separadas de dereito. 
 
c) As persoas, calquera que sexa a súa nacionalidade, 
descendentes de persoas que posúan a nacionalidade 
española ou doutros estados membros da Unión Europea, 
sempre que sexan menores de vinte e un anos ou maiores da 
devandita idade dependentes. 
 
d) As persoas, calquera que sexa a súa nacionalidade, 
descendentes do cónxuxe non separado de dereito de persoas 
que posúan a nacionalidade española ou doutros estados 
membros da Unión Europea, sempre que sexan menores de 
vinte e un anos ou maiores da devandita idade dependentes. 
 
e) As persoas incluídas no ámbito de aplicación dos tratados 
internacionais subscritos pola Unión Europea e ratificados por 
España nos cales sexa aplicable a libre circulación de 
traballadores. 
 
2. Exceptúase do previsto na alínea anterior o acceso aos 
empregos públicos que directa ou indirectamente impliquen 
participación no exercicio do poder público ou nas funcións que 
teñen por obxecto a salvagarda dos intereses das 
administracións públicas. 
 
3. Poden acceder ao emprego público como persoal laboral en 
igualdade de condicións cos españois as persoas con 
nacionalidade estranxeira ás cales se refire a alínea primeira 
deste artigo, así como os demais estranxeiros con residencia 
legal en España.  
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº46, ao apartado 1.c), de Supresión. 
  
Debe ser eliminado da letra c) do PUNTO 1 o seguinte texto:  
  
"...sempre que sexan menores de vinte e un anos ou maiores 
da devandita idade dependentes." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº189, ao apartado 1.d), de Supresión. 
  
Debe ser eliminado da letra d) do PUNTO 1 o seguinte texto: 
  
"...sempre que sexan menores de vinte e un anos ou maiores 
da devandita idade dependentes." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº52, ao apartado 1.c) e d), de Supresión. 
  
  
 Suprimir a rereferencia  ao límite de idade. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº51, ao apartado 2, de Supresión. 
  
O punto 2 deste artigo débese suprimir. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº51, ao apartado 2, de Supresión. 
  
 Suprimir o parágrafo segundo. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº49, ao apartado 2, de Supresión. 
  
Artigo 52.2. Suprimir. Suprimir todo o parágrafo. 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº47, ao apartado 2, de Supresión. 
  
Debe ser eliminado o PUNTO 2 na súa totalidade 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 53.  Acceso ao emprego público do persoal funcionario 
de organismos internacionais 
 
Regulamentariamente estableceranse os requisitos e as 
condicións para o acceso ao emprego público nas 
administracións públicas incluídas no ámbito de aplicación 
desta lei do persoal funcionario de nacionalidade española ao 
servizo de organismos internacionais, sempre que posúa a 
titulación requirida e supere os correspondentes procesos 
selectivos. Estas persoas poderán quedar exentas da 
realización daquelas probas que teñan por obxecto acreditar 
coñecementos xa exixidos para o desempeño do seu posto no 
organismo internacional correspondente, de acordo co que 
dispoñan as bases do proceso selectivo. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 54.  Acceso ao emprego público das persoas con 
discapacidade 
 
1. Nas probas selectivas, incluídos os cursos de formación e os 
períodos de prácticas, estableceranse as adaptacións e os 
axustes razoables de tempo e medios que sexan necesarios 
para a súa realización polas persoas con discapacidade, 
sempre que así o soliciten, con fin de garantir que participan en 
condicións de igualdade cos demais aspirantes.  Estas 
persoas concorrerán en quenda separada dos demais 
aspirantes sempre que así se xustifique para o mellor 
desenvolvemento das súas probas selectivas. 
 
2. Tras superar o proceso selectivo, as persoas que ingresen 
en corpos ou escalas de persoal funcionario ou categorías de 
persoal laboral das administracións públicas incluídas no 
ámbito de aplicación desta lei, e que fosen admitidas na 
convocatoria ordinaria con prazas reservadas para persoas con 
discapacidade, poden solicitar ao órgano convocante a 
alteración da orde de prelación para a escolla das prazas 
dentro do ámbito territorial que se determine na convocatoria, 
por motivos de dependencia persoal, dificultades de 
desprazamento ou outras análogas, que deberán ser 
debidamente acreditados. O órgano convocante acordará a 
devandita alteración cando estea debidamente xustificada, 
limitándose a realizar na orde de prelación a mínima 
modificación necesaria para posibilitar o acceso ao posto da 
persoa con discapacidade.  
 
 

NON TEN EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 55.  Principios dos procesos selectivos 
 
1. Os procesos selectivos dos empregados públicos terán 
carácter aberto e garantirán a libre concorrencia, sen prexuízo 
do establecido para a promoción interna e das medidas de 
discriminación positiva previstas nesta lei. 
 
2. Os órganos de selección velarán polo cumprimento do 
principio de igualdade de oportunidades entre sexos.  
 
3. Para asegurar a obxectividade e a racionalidade dos 
procesos selectivos, estes poderán completarse, calquera que 
sexa o sistema selectivo aplicable, coa superación de cursos 
e/ou períodos de prácticas, cunha exposición curricular polos 
candidatos, con probas psicotécnicas ou coa realización de 
entrevistas. Igualmente, poderán exixirse recoñecementos 
médicos. 
 
4. Os órganos de selección non poderán propoñer o acceso ao 
emprego público dun número superior de persoas aprobadas 
ao de prazas convocadas, excepto cando así o prevexa a 
propia convocatoria.  
 
Malia o anterior, sempre que os órganos de selección propoñan 
o nomeamento de igual número de persoas aprobadas que o 
de prazas convocadas, e co fin de asegurar a súa cobertura, 
cando se produzan renuncias das persoas seleccionadas antes 
do seu nomeamento, toma de posesión ou formalización do 
contrato, ou non acrediten os requisitos establecidos na 
convocatoria, o órgano convocante poderá requirir do órgano 
de selección unha relación complementaria das persoas 
aprobadas que sigan as persoas propostas, para o seu posible 
nomeamento como persoal funcionario de carreira ou 
contratación como persoal laboral fixo, segundo o caso. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº53, ao apartado 3, de Supresión. 
  
No punto 3 deste artigo débese suprimir o seguinte: "...ou coa 
realización de entrevistas.... ". 
__________________________________________ 
 



 

 
 

130 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº50, ao apartado 3, de Supresión. 
  
Artigo 55.3. Supresión. Suprimir na liña 4 o texto “…ou coa 
realización de entrevistas.…”. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº48, ao apartado 3, de Supresión. 
  
Debe ser suprimida a seguinte expresión da parte final do 
PUNTO 3: 
  
"...ou coa realización de entrevistas. Igualmente, poderán 
exixirse recoñecementos médicos." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº53, ao apartado 3, de Modificación. 
  
 O texto modificado queda da seguinte forma: 
  
"3. Para asegurar a obxectividade e a racionalidade dos 
procesos selectivos, estes poderán completarse, calquera que 
sexa o sistema selectivo aplicable, coa superación de cursos 
e/ou períodos de prácticas, cunha exposición curricular polos 
candidatos e con probas psicotécnicas. 
Os recoñecementos médicos serán exixibles cando se 
acredite a súa imprescindibilidade, consonte o indicado no 
artigo 22 da Lei 31/1995, do 8 de novembro,de prevención de 
riscos laborais."    
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº54, ao apartado 4, de Supresión. 
  
 Suprimir o parágrafo. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº49, ao apartado 4, de Supresión. 
  
Deberase eliminar ao final do primeiro parágrafo do PUNTO 4 o 
seguinte texto:   
  
"...excepto cando así o prevexa a propia convocatoria." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº50, ao apartado 4, de Substitución. 
  
Substituirase, no segundo parágrafo do punto 4 o texto:  
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"Malia o anterior, sempre que os órganos de selección 
propoñan o nomeamento de igual número de persoas 
aprobadas que o de prazas convocadas, e co fin de asegurar a 
súa cobertura,...", polo seguinte: 
 
"Co fin de asegurar a cobertura das prazas convocadas,...". 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 56.  Clases de sistemas selectivos 
 
1. As administracións públicas incluídas no ámbito de 
aplicación desta lei poden utilizar para a selección do seu 
persoal os sistemas de oposición, concurso-oposición e, 
excepcionalmente, concurso, nos termos previstos polo artigo 
seguinte.  
 
2. A oposición consiste na superación das probas teóricas e/ou 
prácticas que se establezan na convocatoria, e que deberán 
permitir determinar a capacidade das persoas aspirantes e 
establecer a orde de prelación entre elas. 
 
As probas poderán consistir na comprobación dos 
coñecementos e da capacidade analítica dos aspirantes, 
expresados de forma oral ou escrita, na realización de 
exercicios que demostren a posesión de habilidades e 
destrezas, na comprobación do dominio de linguas estranxeiras 
e, de ser o caso, na superación de probas físicas. 
 
Nos procesos selectivos coidarase especialmente a conexión 
entre o tipo de probas que se deban superar e a adecuación ao 
desempeño das tarefas das prazas convocadas. 
 
3. O concurso-oposición consiste na superación das probas 
correspondentes, ás cales será aplicable o previsto na alínea 
anterior, así como na posesión previa, debidamente valorada, 
de determinadas condicións de formación, méritos ou niveis de 
experiencia. 
 
A valoración das devanditas condicións de formación, méritos 
ou niveis de experiencia non supoñerá máis dun corenta por 
cento da puntuación máxima alcanzable no proceso selectivo. 
Co fin de asegurar a debida idoneidade das persoas 
aspirantes, estas deberán superar na fase de oposición a 
puntuación mínima establecida para as respectivas probas 
selectivas. 
 
4. O concurso consiste na valoración exclusiva dos méritos que 
se sinalen na convocatoria. 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº54, ao apartado 2, de Supresión. 
  
No segundo parágrafo do punto 2 deste artigo, débese suprimir 
a expresión: "...oral ou...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº55, ao apartado 2, de Supresión. 
  
 Suprimir o texeto seguinte: "oral ou". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº51, ao apartado 2, de Substitución. 
  
Artigo 56.2.Substitución. Substituír o texto do segundo 
parágrafo desde “… aspirantes.. “ até “.. na realización”, polo 
seguinte texto: 
 
“...expresados preferentemente de forma escrita, agás en caso 
debidamente motivados, nos que pola propia natureza da 
proba necesite ser expresada de forma oral…”. 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº51, ao apartado 2, de Substitución. 
  
Substituirase no segundo parágrafo do PUNTO 2 o  texto: 
  
 “..., expresados de forma oral ou escrita,...” polo seguinte:  
  
"...expresados preferentemente de forma escrita, excepto para 
aquelas que, pola natureza da proba, necesite ser expresada 
de forma oral,...". 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 57.  Sistemas aplicables á selección do persoal 
funcionario de carreira e do persoal laboral fixo 
 
1. O persoal funcionario de carreira seleccionarase 
ordinariamente polo sistema de oposición ou polo sistema de 
concurso-oposición. Só en virtude de norma con rango de lei 
pode aplicarse, con carácter excepcional, o sistema de 
concurso. 
 
2. O persoal laboral fixo pode ser seleccionado polos sistemas 
de oposición ou concurso-oposición, coas características 
establecidas no artigo anterior ou, excepcionalmente, polo 
sistema de concurso de valoración de méritos. 
 
As administracións públicas incluídas no ámbito de aplicación 
desta lei poden negociar as formas de colaboración que no 
marco dos convenios colectivos fixen a actuación das 
organizacións sindicais no desenvolvemento dos procesos 
selectivos do persoal laboral. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº55, ao apartado 2, de Supresión. 
  
No segundo parágrafo do punto 2, deste artigo onde di: 
"...poden negociar...", debe dicir: "...negociarán...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº56, ao apartado 2, de Supresión. 
  
No parágrafo segundo do punto 2 deste artigo débese suprimir 
a seguinte frase: "...no marco dos convenios colectivos...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº56, ao apartado 2, de Supresión. 
  
 O texto suprimido é:"...ou, excepcionalmente, polo sistema de 
concurso de valoración de méritos." 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº52, ao apartado 2, de Supresión. 
  
Artigo 57.2. Supresión. Na liña 2 do segundo parágrafo eliminar 
o texto “...que no marco dos convenios colectivos fixen...”. 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº53, ao apartado 2, de Substitución. 
  
Artigo 57.2. Substitución. Na liña 1 e 2 do segundo parágrafo, 
substituír “poden negociar” por “...negociarán...”. 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº52, ao apartado 2, de Substitución. 
  
Debe substituírse a expresión do segundo parágrafo 
do PUNTO 2 que di: “poden negociar” pola 
expresión: "...negociarán...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº57, ao apartado 2, de Modificación. 
  
No segundo parágrafo, in fine,  do punto 2 deste artigo, onde 
di: " ... do persoal laboral.", debe dicir; "...das persoas 
empregadas públicas." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº54, ao apartado 2, de Adición. 
  
Artigo 57.2. Adición. Engadir in fine o seguinte texto: 
 
“.., sempre que esta posibilidade estea prevista no Convenio 
colectivo único de persoal laboral da Xunta de Galicia.“ 
 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº190, ao apartado 2, de Adición. 
  
Debe ser engadido ao final do punto 2 o seguinte texto: 
  
"...sempre que así se recollan estes sistemas no Convenio 
colectivo único." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 58.  Convocatorias dos procesos selectivos 
 
1. Os procesos selectivos dos empregados públicos iniciaranse 
mediante convocatoria pública. 
 
2. As bases da convocatoria, como mínimo, deben conter: 
 
a) O número de prazas, o subgrupo ou grupo de clasificación 
profesional, no suposto de que este non teña subgrupo, o 
corpo e, de ser o caso, a escala, ou a categoría laboral.  
 
b) As condicións e os requisitos que deben reunir as persoas 
aspirantes.  
 
c) O sistema selectivo aplicable, con indicación do tipo de 
probas concretas e os sistemas de cualificación dos exercicios, 
ou, de ser o caso, os baremos de puntuación dos méritos. 
 
d) O programa das probas selectivas ou a referencia da súa 
publicación oficial. 
 
e) A orde de actuación das persoas aspirantes. 
 
f) O réxime aplicable ao órgano de selección. 
 
g) As características, os efectos e a duración dos cursos e/ou 
do período de prácticas que deban realizar, de ser o caso, as 
persoas seleccionadas. 
 
h) A porcentaxe de prazas reservadas para a promoción 
interna e para persoas con discapacidade, de proceder. 
 
3. Nas convocatorias teranse en conta as condicións especiais 
aplicables ás persoas con discapacidade, consonte o previsto 
no artigo 54 desta lei. 
 
4. As convocatorias e as súas bases publicaranse no diario 
oficial correspondente e vinculan a Administración pública 
convocante, os órganos de selección e as persoas que 
participan no proceso selectivo. 
 
5. Pódense convocar procesos selectivos conxuntos para o 
ingreso en diversos corpos ou escalas do persoal funcionario 
ou categorías profesionais do persoal laboral. 
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NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 59.  Órganos de selección 
 
1. Os órganos de selección serán colexiados e a súa 
composición deberá axustarse aos principios de imparcialidade 
e profesionalidade dos seus membros, e de paridade entre 
mulleres e homes no conxunto das convocatorias da oferta de 
emprego público respectiva.  
 
2. En ningún caso poden formar parte dos órganos de 
selección: 
 
a) O persoal de elección ou de designación política. 
 
b) O persoal funcionario interino ou laboral temporal. 
 
c) O persoal eventual. 
 
d) As persoas que nos cinco anos anteriores á publicación da 
convocatoria tivesen realizado tarefas de preparación de 
aspirantes a probas selectivas ou tivesen colaborado durante 
ese período con centros de preparación de opositores. 
 
3. A pertenza aos órganos de selección será sempre a título 
individual e non se poderá exercer esta en representación ou 
por conta de ninguén. 
 
4. Os membros dos órganos de selección deben pertencer a un 
corpo, escala ou categoría profesional para o ingreso no cal se 
requira unha titulación de nivel igual ou superior ao exixido para 
participar no proceso selectivo. 
 
5. Os órganos de selección actúan con plena autonomía no 
exercicio da súa discrecionalidade técnica e os seus membros 
son persoalmente responsables da transparencia e 
obxectividade do procedemento, da confidencialidade das 
probas e do estrito cumprimento das bases da convocatoria e 
dos prazos establecidos para o desenvolvemento do proceso 
selectivo. 
 
6. A composición e o réxime de funcionamento dos órganos de 
selección establecerase regulamentariamente. 
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7. As administracións públicas incluídas no ámbito de 
aplicación desta lei poden crear órganos especializados e 
permanentes para a organización dos procesos selectivos. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº60, ao apartado 2.a bis), de Adición. 
  
No punto 2 deste artigo débese engadir unha nova letra a) bis, 
que terá o seguinte contido: 
  
"a bis) O persoal de libre designación." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº60, ao apartado 2.d bis), de Adición. 
  
 O texto queda así: 
"- O persoal de libre designación." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº55, ao apartado 2.d bis), de Adición. 
  
Artigo 59.2.d) Adición. Engadir un novo apartado co seguinte 
texto: 
“d) O persoal de libre designación." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº56, ao apartado 4, de Substitución. 
  
Artigo 59.4. Substitución. Substituír o texto polo seguinte: 
 
“As persoas integrantes dos órganos de selección deben estar 
en posesión dunha titulación de nivel igual ou superior ao 
exixido para participar no proceso selectivo, e a súa 
designación realizarase logo de sorteo.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº53, ao apartado 4, de Substitución. 
  
Substituirase a redacción do PUNTO 4 pola seguinte: 
  
4. As persoas membros dos órganos de selección deben posuír 
unha titulación de nivel igual ou superior ao exixido para 
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participar no proceso selectivo, e serán elixidas por sorteo 
entre empregadas e empregados públicos. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº58, ao apartado 4, de Modificación. 
  
 A modificación deixa así o texto proposto: 
"Os membros dos órganos de selección deben posuír  unha 
titulación de nivel igual ou superior ao exixido para participar no 
proceso selectivo." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº57, ao apartado 6, de Substitución. 
  
 Substituír polo seguinte enunciado: 
"6. A composición dos órganos de selección resultará da 
realización  sorteo entre empregadas e empregados públicos. 
O réxime de funcionamento establecerase 
regulamentariamente." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº191, ao apartado 6, de Substitución. 
  
Debe ser substituído o texto do punto 6 que quedará redactado 
da seguinte maneira: 
  
6. A composición e o réxime de funcionamento dos órganos de 
selección establecerase regulamentariamente. Os membros 
dos órganos de selección deberán ser elixidos mediante sorteo 
entre empregadas e empregados públicos.  
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº58, ao apartado 6, de Adición. 
  
No punto 6, deste artigo, débese engadir in fine o seguinte: "... , 
o cal establecerá a maior alternancia posible entre a totalidade 
do persoal que poida formar cargo de tales órganos." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº57, ao apartado 6, de Adición. 
  
Artigo 59.6. Adición. Engadir in fine: 
 
“As persoas que integren os órganos de selección serán 
elixidas mediante sorteo entre as empregadas e os 
empregados públicos que cumpran os requisitos establecidos 
neste artigo.” 
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__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº59, ao apartado 7, de Adición. 
  
No punto 7 deste artigo, débese engadir in fine o seguinte 
texto: "..., logo da participación das organizacións sindicais 
representativas." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº59, ao apartado 7, de Adición. 
  
 
Engadir o seguinte:  
"..., nos que deberá existir participación da representación do 
persoal." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº58, ao apartado 7, de Adición. 
  
Artigo 59.7. Adición. Engadir in fine: 
 
“, que deberán contar coa participación de persoas designadas 
pola representación do persoal.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº54, ao apartado 7, de Adición. 
  
Debe engadirse ao final do punto 7 o seguinte texto: 
  
"...nos que deberá existir participación da representación do 
persoal." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO II 
 
Adquisición da relación de servizo 
 
Artigo 60.  Adquisición da condición de persoal funcionario de 
carreira 
 
A condición de funcionario de carreira adquírese polo 
cumprimento sucesivo dos seguintes requisitos:  
 
a) Superación do proceso selectivo. 
 
b) Acreditación, de ser o caso, de que se reúnen os requisitos e 
as condicións exixidas na convocatoria do proceso selectivo. 
 
c) Nomeamento polo órgano ou a autoridade competente, que 
será publicado no diario oficial correspondente. 
 
d) Acto de acatamento da Constitución, do Estatuto de 
autonomía de Galicia e do resto do ordenamento xurídico, así 
como de compromiso de exercer con imparcialidade as súas 
funcións.  
 
e) Toma de posesión dentro do prazo dun mes a partir da 
publicación do nomeamento.  
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº61, ao apartado d), de Modificación. 
  
 O texto modificado queda así: 
"Acto de acatamento da Constitución, sen prexuízo das 
conviccións persoais, do Estatuto de autonomía de Galicia e do 
resto do ordenamento xurídico, así como de compromiso de 
exercer con imparcialidade a función pública." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 61.  Adquisición da condición de persoal funcionario 
interino 
 
A adquisición da condición de persoal funcionario interino 
exixe, unha vez seleccionado nos termos previstos na alínea 
primeira do artigo 24, ademais do correspondente 
nomeamento, o cumprimento sucesivo dos requisitos 
establecidos nas letras d) e e) do artigo 60. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 62.  Adquisición da condición de persoal eventual 
 
A adquisición da condición de persoal eventual exixe, en todo 
caso, ademais do correspondente nomeamento, o 
cumprimento sucesivo dos requisitos establecidos nas letras d) 
e e) do artigo 60. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº61, de Adición. 
  
Na última liña deste artigo despois de: "... nas letras ...", débese 
engadir a letra: "... c), ...". 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 63.  Adquisición da condición de persoal laboral 
 
A condición de persoal laboral adquírese pola sinatura do 
contrato de traballo, logo da acreditación de que se reúnen os 
requisitos e as condicións exixidas e, de ser o caso, da 
superación do correspondente proceso selectivo. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO III 
 
Perda da relación de servizo 
 
Artigo 64.  Causas de perda da condición de persoal 
funcionario de carreira 
 
Son causas de perda da condición de persoal funcionario de 
carreira:  
 
a) A renuncia á condición de funcionario.  
 
b) A perda da nacionalidade, nos termos previstos polo artigo 
66. 
 
c) A xubilación total.  
 
d) A sanción disciplinaria de separación do servizo que teña 
carácter firme.  
 
e) A pena principal ou accesoria de inhabilitación absoluta ou 
especial para cargo público que teña carácter firme. 
 
f) O falecemento. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 65.  Renuncia 
 
1. A renuncia voluntaria á condición de persoal funcionario 
deberá ser manifestada por escrito e será aceptada 
expresamente pola Administración, agás o disposto na alínea 
seguinte.  
 
2. Non pode ser aceptada a renuncia cando o persoal 
funcionario estea suxeito a expediente disciplinario ou sexa 
ditado na súa contra auto de procesamento ou de apertura de 
xuízo oral pola comisión dalgún delito. 
 
3. A renuncia á condición de persoal funcionario non inhabilita 
para ingresar de novo na Administración pública a través do 
procedemento de selección correspondente.  
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 66.  Perda da nacionalidade 
 
A perda da nacionalidade española ou a de calquera outro 
Estado membro da Unión Europea ou a daqueles estados aos 
cales, en virtude de tratados internacionais subscritos pola 
Unión Europea e ratificados por España, lles sexa aplicable a 
libre circulación de traballadores, que fose tida en conta para o 
nomeamento, determina a perda da condición de persoal 
funcionario, salvo que simultaneamente se adquira a 
nacionalidade dalgún dos devanditos estados. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 67.  Pena principal ou accesoria de inhabilitación 
absoluta ou especial para cargo público 
 
1. A pena principal ou accesoria de inhabilitación absoluta, 
cando adquira firmeza a sentenza que a impoña, produce a 
perda da condición de persoal funcionario respecto de todos os 
empregos ou cargos que se desempeñasen.  
 
2. A pena principal ou accesoria de inhabilitación especial, 
cando adquira firmeza a sentenza que a impoña, produce a 
perda da condición de persoal funcionario respecto daqueles 
empregos ou cargos especificados na sentenza.  
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 68.  Xubilación 
 
1. A xubilación do persoal funcionario pode ser: 
 
a) Voluntaria. 
 
b) Forzosa, polo cumprimento da idade legalmente establecida.  
 
c) Pola declaración de incapacidade permanente para o 
exercicio das funcións propias do seu corpo ou escala, ou polo 
recoñecemento dunha pensión de incapacidade permanente 
absoluta ou de incapacidade permanente total en relación co 
exercicio das funcións do seu corpo ou escala.  
 
2. A xubilación voluntaria concederase por solicitude da persoa 
interesada, sempre que reúna os requisitos e as condicións 
establecidas no réxime da Seguridade Social que lle sexa 
aplicable. 
 
3. A xubilación forzosa do persoal funcionario declararase de 
oficio ao cumprir a persoa a idade legalmente establecida. 
 
4. Malia o previsto na alínea anterior, o persoal funcionario 
pode solicitar, cunha antelación mínima de tres meses e 
máxima de catro meses á data en que cumpra a idade de 
xubilación forzosa, a prolongación da permanencia na situación 
de servizo activo. Esta prolongación concederase, de ser o 
caso, por períodos dun ano, renovables anualmente por 
solicitude da persoa interesada presentada cun prazo de 
antelación mínimo de tres meses e máximo de catro meses á 
data de finalización da prolongación concedida, ata o 
cumprimento da idade máxima legalmente establecida. 
 
As solicitudes de prolongación da permanencia na situación de 
servizo activo e das súas prórrogas resolveranse de forma 
motivada, logo de informe do órgano competente en materia de 
persoal da Administración pública en que o solicitante preste 
servizos, sobre a base dos seguintes criterios: 
 
a) Razóns organizativas ou funcionais. 
 
b) Resultados da avaliación do desempeño da persoa 
solicitante ou, no seu defecto, rendemento ou resultados 
obtidos por esa persoa. En particular, terase en conta o 
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absentismo observado durante o ano inmediatamente anterior 
á data da solicitude. 
 
c) Capacidade psicofísica da persoa solicitante en relación co 
posto de traballo, apreciada mediante certificado de aptitude 
médico-laboral para o posto de traballo, emitido polo 
correspondente servizo de prevención de riscos laborais, logo 
de recoñecemento médico do solicitante e avaliación do posto 
de traballo. 
 
O informe do órgano competente en materia de persoal da 
Administración pública en que o solicitante preste servizos 
emitirase nun prazo máximo de dez días. Transcorrido o dito 
prazo sen que se emitise o informe, proseguirá o 
procedemento. En todo caso, terase en conta o plan de 
ordenación de recursos humanos respecto daquel persoal para 
o cal a súa normativa específica así o estableza. 
 
A persoa titular da consellaría competente en materia de 
función pública así como as persoas titulares dos órganos 
competentes das demais administracións públicas incluídas no 
ámbito de aplicación desta lei poden ditar normas 
complementarias de procedemento para a tramitación das 
solicitudes de prolongación da permanencia na situación de 
servizo activo e das súas prórrogas. 
 
Este punto non é aplicable ao persoal funcionario daqueles 
corpos e escalas que teñan normas específicas de xubilación 
de acordo co disposto na lexislación básica estatal. 
 
5. O persoal funcionario docente que imparta as ensinanzas 
reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, 
ou na norma que a substitúa, pode optar por se xubilar á 
finalización do curso académico en que cumpra a idade 
legalmente establecida. A mesma regra se aplicará nos 
supostos de prolongación da permanencia na situación de 
servizo activo. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº62, ao apartado 2, de Adición. 
  
No punto 2 deste artigo débese engadir in fine o seguinte: 
"...que lle sexa aplicable para calquera das modalidades, 
incluída a anticipada e a parcial." 
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__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº62, ao apartado 2, de Adición. 
  
Incluír ao remate do parágrafo ao seguinte texto: 
"...incluída a anticipada e a parcial." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº59, ao apartado 2, de Adición. 
  
Artigo 68.2. Adición. Engadir in fine: 
 
“..., para calquera das modalidades, incluída a anticipada e a 
parcial.” 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº60, ao apartado 2, de Adición. 
  
Artigo 68.2. Adición. Engadir novo parágrafo: 
 
“O persoal funcionario que sexa obxecto de reasignación de 
efectivos ou estea na situación de expectativa de destino ou 
excedencia forzosa como consecuencia de plans de 
ordenación pode solicitar a xubilación voluntaria anticipada nas 
condicións establecidas no réxime da Seguridade Social que lle 
sexa aplicable, sempre que teña cumpridos sesenta anos de 
idade e reúna os demais requisitos establecidos no dito 
réxime.” 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº63, ao apartado 2 bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo punto 2 bis, que terá o seguinte 
contido: 
  
"2 bis. O persoal funcionario que sexa obxecto da reasignación 
de efectivos ou estea nas situacións de expectativa de destino 
ou excedencia forzosa como consecuencia de plans de 
ordenación pode solicitar a xubilación voluntaria anticipada nas 
condicións establecidas no réxime da Seguridade Social que lle 
sexa aplicable sempre que teña cumprida a idade fixada e 
reúna os requisitos establecidos no dito réxime. 
  
Terán dereito a percibir por unha soa vez unha indemnización 
en función da idade e das retribucións íntegras 
correspondentes á última mensualidade completa percibida. 
Esta indemnización deberá garantir os ingresos da persoa 
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afectada ata a idade ordinaria de xubilación como se estivese 
en activo." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº64, ao apartado 2 bis), de Adición. 
  
 O texto a incorporar será o que segue: 
"O persoal funcionario que sexa obxecto da reasignación de 
efectivos ou estea nas situacións de expectativa de destino ou 
excedencia forzosa como consecuencia de plans de 
ordenación pode solicitar a xubilación voluntaria anticipada nas 
condicións establecidas no réxime da Seguridade Social que lle 
sexa aplicable sempre que teña cumpridos os sesenta anos de 
idade e reúna os requisitos establecidos no dito réxime. 
Terán dereito a percibir por unha soa vez unha indemnización 
en función da idade e das retribucións íntegras 
correspondentes á utlima mensualidade completa percibida. 
Esta indemnización deberá garantir os ingresos da persoa 
afectada ata a idade ordinaria de xubilación coma se estivese 
en activo." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº63, ao apartado 5, de Adición. 
  
 Engadir o seguinte texto: 
"Non se lles concederá a prórroga de xubilación a aquelas 
persoas solicitantes que teñan completado o máximo da 
cotización do grupo ao que pertenzan." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº55, ao apartado 5 bis), de Adición. 
  
Debe ser engadido un novo PUNTO 6, co seguinte texto: 
  
"6. Non se lles concederá a prórroga da xubilación a aquelas 
persoas funcionarias ou estatutarias solicitantes que teñan 
completado o máximo da cotización do grupo ao que 
pertenzan."  
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 69.  Rehabilitación da condición de persoal funcionario  
 
1. Nos casos de extinción da relación de servizo como 
consecuencia de perda da nacionalidade ou de xubilación por 
incapacidade permanente para o servizo, a persoa interesada, 
unha vez desaparecida a causa obxectiva que a motivou, pode 
solicitar a rehabilitación da súa condición de persoal 
funcionario, que lle será concedida logo da acreditación 
documental da desaparición da devandita causa. 
 
Se a solicitude de rehabilitación se presenta antes de que 
transcorran dous anos desde a extinción da relación de servizo 
como consecuencia de xubilación por incapacidade 
permanente para o servizo, o persoal funcionario 
reincorporarase ao último posto de traballo que ocupase con 
carácter definitivo, o cal lle quedará reservado durante ese 
período de tempo. 
 
2. Os órganos de goberno das administracións públicas 
incluídas no ámbito de aplicación desta lei, logo de informe 
favorable do órgano a que lle correspondan as funcións de 
asesoría xurídica e oído o órgano de representación do persoal 
funcionario, poderán conceder de forma motivada, con carácter 
excepcional e por solicitude da persoa interesada, a 
rehabilitación de quen perdese a condición de persoal 
funcionario por condena á pena principal ou accesoria de 
inhabilitación, atendendo ás circunstancias e á entidade do 
delito cometido. Se a resolución non se lle notifica á persoa 
interesada no prazo de tres meses, a solicitude de 
rehabilitación poderase entender desestimada. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 70.  Perda da condición de persoal laboral 
 
A condición de persoal laboral pérdese nos casos e nos termos 
previstos pola lexislación laboral e polo convenio colectivo 
aplicable, sen prexuízo das especificidades establecidas nesta 
lei. 
 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº64, de Adición. 
  
Débese engadir in fine o seguinte texto: "..., ou na normativa 
xeral vixente que lle sexa aplicable."  
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

TÍTULO VI 
 
Dereitos e deberes individuais dos empregados públicos 
 
Disposicións xerais 
 
 
Artigo 71.  Dereitos individuais 
 
Os empregados públicos incluídos no ámbito de aplicación 
desta lei teñen os seguintes dereitos de carácter individual en 
correspondencia coa natureza xurídica da súa relación de 
servizo: 
 
a) Á inamovibilidade na condición de persoal funcionario de 
carreira. 
 
b) Ao desempeño efectivo das funcións ou tarefas propias da 
súa condición profesional e de acordo coa progresión acadada 
na súa carreira profesional. 
 
c) Á progresión na carreira profesional e á promoción interna 
segundo os principios constitucionais de igualdade, mérito e 
capacidade mediante a implantación de sistemas obxectivos e 
transparentes de avaliación. 
 
d) Á mobilidade profesional nos termos previstos por esta lei. 
 
e) Ás vacacións, descansos, permisos e licenzas, logo de 
acreditación documental, de ser o caso, das circunstancias que 
os xustifiquen nos termos que regulamentariamente se 
determinen. 
 
f) A percibir as retribucións e as indemnizacións por razón do 
servizo. 
 
g) Ás prestacións da Seguridade Social correspondentes ao 
réxime que lles sexa aplicable. 
 
h) A participar na consecución dos obxectivos atribuídos á 
unidade onde presten os seus servizos e a ser informados 
polos seus superiores das tarefas que deben desenvolver. 
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i) Á defensa xurídica e protección da Administración pública en 
que presten servizos nos procedementos que se sigan perante 
calquera orde xurisdicional como consecuencia do exercicio 
lexítimo das súas funcións ou cargos públicos. 
 
j) Á formación continua e á actualización permanente dos seus 
coñecementos e capacidades profesionais, preferentemente en 
horario laboral. 
 
k) Ao respecto da súa intimidade, orientación sexual, propia 
imaxe e dignidade no traballo, especialmente fronte ao acoso 
sexual e por razón de sexo, moral e laboral. 
 
l) Á non discriminación por razón de nacemento, orixe racial ou 
étnica, sexo ou orientación sexual, relixión ou conviccións, 
opinión, discapacidade, idade ou calquera outra condición ou 
circunstancia persoal ou social. 
 
m) Á adopción de medidas que favorezan a conciliación da vida 
persoal, familiar e laboral. 
 
n) Á liberdade de expresión dentro dos límites do ordenamento 
xurídico. 
 
ñ) A recibir protección eficaz en materia de seguridade e saúde 
no traballo. 
 
o) Á xubilación segundo os termos e as condicións 
establecidas nas normas aplicables. 
 
p) Á libre asociación profesional. 
 
q) Ao acceso ao seu expediente persoal nos termos que 
regulamentariamente se determinen. 
 
r) Aos demais dereitos recoñecidos polo ordenamento xurídico. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº65, ao apartado d), de Supresión. 
  
 Supresión desa epígrafe. 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº66, ao apartado e), de Supresión. 
  
 Suprimir o seguinte: "...logo de acreditación documental...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº61, ao apartado e), de Supresión. 
  
Artigo 71.e) Supresión. Eliminar o texto: “....logo de 
acreditación documental...”. 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº56, ao apartado e), de Supresión. 
  
Debe eliminarse do apartado e) a seguinte expresión da parte 
final:  
  
"..., logo de acreditación documental, de ser o caso, das 
circunstancias que os xustifiquen nos termos que 
regulamentariamente se determinen." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº67, ao apartado h), de Supresión. 
  
 Suprimir ese punto. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº68, ao apartado m), de Modificación. 
  
 Modificado queda do seguinte xeito: 
"Á adopción de medidas que garantan a conciliación da vida 
persoal, familiar e laboral." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº65, ao apartado q), de Supresión. 
  
Na letra q) deste artigo, débese suprimir a seguinte expresión: 
"...nos termos que regulamentariamente se determinen." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº62, ao apartado q), de Supresión. 
  
Artigo 71.q) Supresión. Eliminar o texto: “...nos termos que 
regulamentariamente se determinen.” 
  
__________________________________________ 
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-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº57, ao apartado q), de Supresión. 
  
Debe ser eliminada a seguinte expresión do apartado q) 
  
"...nos termos que regulamentariamente se determinen." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº69, ao apartado q), de Modificación. 
  
O texto queda así: 
"q) Ao Libre acceso ao seu expediente persoal." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 72.  Plans de igualdade e dereitos específicos das 
empregadas públicas vítimas de violencia de xénero 
 
1. As administracións públicas incluídas no ámbito de 
aplicación desta lei están obrigadas a respectar a igualdade de 
trato e de oportunidades no ámbito laboral e, con esta 
finalidade, deben adoptar medidas dirixidas a evitar calquera 
tipo de discriminación laboral entre mulleres e homes. 
 
2. Sen prexuízo do disposto na alínea anterior, as 
administracións públicas incluídas no ámbito de aplicación 
desta lei deben elaborar e aplicar un plan de igualdade que se 
desenvolverá no convenio colectivo ou acordo de condicións de 
traballo do persoal funcionario que sexa aplicable, nos termos 
previstos por este. 
 
3. As empregadas públicas vítimas de violencia de xénero 
teñen dereito ás medidas de protección no ámbito do emprego 
público previstas na Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a 
prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, ou 
na norma que a substitúa, e na demais lexislación aplicable. En 
particular, teñen dereito: 
 
a) Á protección da súa intimidade e, en especial, dos seus 
datos persoais, os dos seus descendentes e os de calquera 
persoa que estea baixo a súa garda ou custodia nas actuacións 
e nos procedementos relacionados coa violencia de xénero. 
 
b) Á consideración como xustificadas das faltas de asistencia, 
totais ou parciais, polo tempo e nas condicións en que así o 
determinen os servizos sociais de atención ou de saúde, 
segundo proceda. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 73.  Principios de actuación 
 
1. Con carácter xeral, os empregados públicos incluídos no 
ámbito de aplicación desta lei deben actuar consonte os 
principios de legalidade, obxectividade, integridade, 
neutralidade, responsabilidade, imparcialidade, 
confidencialidade, dedicación ao servizo público, transparencia, 
exemplaridade, austeridade, accesibilidade, eficacia, honradez, 
promoción do contorno cultural e ambiental e respecto á 
igualdade entre mulleres e homes. 
 
2. Estes principios inspiran o código de conduta regulado no 
artigo seguinte e informarán a interpretación e aplicación do 
réxime disciplinario dos empregados públicos. 
 
3. Así mesmo, os empregados públicos axustarán a súa 
actuación ao disposto no código ético aprobado polo 
correspondente órgano de goberno. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº66, ao apartado 1, de Supresión. 
  
No punto 1 deste artigo débense suprimir as expresións: "... 
exemplaridade, austeridade ... honradez...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº71, ao apartado 1, de Supresión. 
  
 Suprimir os termos seguintes que se citan na aliña primeira: 
"exemplaridade, austeridade, honradez." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº63, ao apartado 1, de Supresión. 
  
Artigo 73.1. Supresión. Suprimir os termos: “exemplaridade, 
austeridade, honradez”. 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº70, ao apartado 2, de Supresión. 
  
 Suprimir o parágrafo segundo. 
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__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº64, ao apartado 2, de Supresión. 
  
Artigo 73.2. Supresión. Eliminar todo o parágrafo. 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº192, ao apartado 2, de Supresión. 
  
Debe ser suprimido o punto 2 na súa totalidade. 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 74.  Deberes e código de conduta 
 
Os empregados públicos incluídos no ámbito de aplicación 
desta lei someteranse a un código de conduta configurado 
polos seguintes deberes: 
 
a) Respectar a Constitución, o Estatuto de autonomía de 
Galicia e o resto das normas que integran o ordenamento 
xurídico. 
 
b) Basear a súa conduta no respecto dos dereitos 
fundamentais e das liberdades públicas, evitando toda 
actuación que poida producir algunha discriminación por razón 
de nacemento, orixe racial ou étnica, sexo, orientación sexual, 
relixión ou conviccións, opinión, discapacidade, idade ou 
calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 
 
c) Perseguir coa súa actuación a satisfacción dos intereses 
xerais dos cidadáns, polo cal a dita actuación se fundamentará 
en consideracións obxectivas orientadas cara á imparcialidade 
e ao interese común, á marxe de calquera outro factor que 
exprese posicións persoais, familiares, corporativas, 
clientelares ou calquera outra que poida colidir con este 
principio. 
 
d) Exercer as súas atribucións segundo o principio de 
dedicación ao servizo público, absténdose non só de condutas 
contrarias a este, senón tamén de calquera outra que 
comprometa a neutralidade no exercicio dos servizos públicos. 
 
e) Absterse naqueles asuntos en que teñan un interese 
persoal, así como de toda actividade privada ou interese que 
poida supoñer un risco de xerar conflitos de intereses co seu 
posto público, e, en particular, non contraer obrigas 
económicas nin intervir en operacións financeiras, obrigas 
patrimoniais ou negocios xurídicos con persoas ou entidades 
cando poida supoñer un conflito de intereses coas obrigas do 
seu posto público. 
 
f) Non aceptar ningún trato de favor ou situación que implique 
privilexio ou vantaxe inxustificada, por parte de persoas físicas 
ou entidades privadas, e, en particular, rexeitar calquera regalo, 
favor ou servizo en condicións vantaxosas que vaia máis alá 



 

 
 

164 

dos usos habituais, sociais e de cortesía, sen prexuízo do 
establecido no Código penal. 
 
g) Non influír na axilización ou resolución de trámite ou 
procedemento administrativo sen causa xusta, e en ningún 
caso cando iso comporte un privilexio en beneficio dos titulares 
dos cargos públicos ou no seu contorno familiar e social 
inmediato ou cando supoña un menoscabo dos intereses de 
terceiros. 
 
h) Axustar a súa actuación aos principios de lealdade e boa fe 
coa Administración pública na cal presten os seus servizos, cos 
seus superiores, cos seus compañeiros, cos seus 
subordinados e cos cidadáns. 
 
i) Tratar con atención e respecto os cidadáns, os seus 
superiores e os restantes empregados públicos. 
 
j) Desempeñar con dilixencia as tarefas que lles correspondan 
ou se lles encomenden, resolvendo, de ser o caso, os 
procedementos ou expedientes da súa competencia dentro de 
prazo e cumprindo a xornada e o horario establecidos.  
 
k) Actuar de acordo cos principios de eficacia, economía e 
eficiencia e vixiar a consecución do interese xeral e o 
cumprimento dos obxectivos da organización. 
 
l) Obedecer as instrucións e ordes profesionais dos superiores, 
salvo que constitúan unha infracción manifesta do 
ordenamento xurídico, debendo, en tal caso, poñelas 
inmediatamente en coñecemento dos órganos de inspección 
correspondentes. 
 
m) Administrar os recursos e bens públicos con austeridade e 
non os utilizar en proveito propio ou de persoas achegadas, así 
como velar pola súa conservación. 
 
n) Garantir a constancia e permanencia dos documentos para a 
súa transmisión e entrega aos seus posteriores responsables. 
 
ñ) Gardar segredo sobre as materias clasificadas e as demais 
de difusión prohibida legalmente, e manter a debida discreción 
sobre aqueles asuntos que coñezan por razón do seu cargo, o 
que implica non facer uso da información obtida para beneficio 
propio ou de terceiros, ou en prexuízo do interese público. 
 
o) Manter actualizada a súa formación e cualificación. 
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p) Observar as normas sobre seguridade e saúde laboral. 
 
q) Poñer en coñecemento dos seus superiores ou dos órganos 
competentes as propostas que consideren axeitadas para 
mellorar o desenvolvemento das funcións da unidade en que 
estean destinados. Para estes efectos, poderase prever 
regulamentariamente a creación da instancia adecuada 
competente para centralizar a recepción das propostas dos 
empregados públicos ou cidadáns que sirvan para mellorar a 
eficacia no servizo. 
 
r) Informar os cidadáns sobre aquelas materias ou asuntos que 
teñan dereito a coñecer e facilitarlles o exercicio dos seus 
dereitos e o cumprimento das súas obrigas. 
 
s) Garantir a atención aos cidadáns na lingua oficial da 
Comunidade Autónoma de Galicia que soliciten. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº65, ao apartado m), de Substitución. 
  
Artigo 74.m) Substitución. Substituír “austeridade” por 
“eficiencia”. 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº67, ao apartado m), de Modificación. 
  
Na letra m) deste artigo onde di: "... austeridade ...", debe dicir: 
"...eficacia e eficiencia...". 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO II 
 
Promoción profesional e avaliación do desempeño 
 
Sección 1ª.  Carreira profesional e promoción interna 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 75.  Modalidades de carreira profesional do persoal 
funcionario de carreira 
 
O persoal funcionario de carreira fará efectivo o seu dereito á 
promoción profesional a través das seguintes modalidades de 
carreira profesional: 
 
a) Carreira horizontal, que consiste no ascenso de grao e de 
categoría profesional sen necesidade de cambiar de posto de 
traballo, nos termos que se establezan regulamentariamente en 
desenvolvemento dos principios recollidos nesta sección. 
 
b) Carreira vertical, que consiste no ascenso na estrutura de 
postos de traballo polos procedementos de provisión 
establecidos nesta lei. 
 
c) Promoción interna vertical, que consiste no ascenso desde 
un corpo ou escala dun subgrupo ou grupo de clasificación 
profesional, no suposto de que este non teña subgrupo, a outro 
superior, consonte o establecido nesta sección. 
 
d) Promoción interna horizontal, que consiste no acceso a outro 
corpo ou escala do mesmo subgrupo ou grupo de clasificación 
profesional, no suposto de que este non teña subgrupo, 
consonte o establecido nesta sección. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº68, ao apartado d) bis), de Adición. 
  
Débese engadir unha nova letra d) bis, que terá o seguinte 
contido: 
  
"d bis) Modalidade interna cruzada, que consiste no dereito a 
participar dos empregados públicos, sexa persoal funcionario 
de carreira ou laboral fixo, nos diferentes procesos de 
promoción interna que se establezan, tanto vertical como 
horizontal, e cos requisitos que procedan en cada caso de 
equivalencias de titulación." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 76.  Itinerarios profesionais 
 
1. Para os efectos desta lei, considérase itinerario profesional o 
conxunto de corpos e escalas dos distintos grupos e subgrupos 
de clasificación profesional do persoal funcionario de carreira 
que conforman unha área de competencias, capacidades, 
coñecementos e formación comúns e que habilitan para o 
exercicio dunha profesión no ámbito da Administración especial 
ou dun conxunto de actividades administrativas no ámbito da 
Administración xeral. 
 
2. Os itinerarios profesionais poderán ser tidos en conta para a 
estruturación da promoción interna vertical do persoal 
funcionario de carreira nos termos que regulamentariamente se 
determinen. Na Administración xeral da Comunidade Autónoma 
de Galicia e nas entidades públicas instrumentais do sector 
público autonómico garantirase, en todo caso, a mobilidade 
plena do persoal funcionario dos corpos da Administración 
xeral no ámbito das consellarías e das entidades públicas 
instrumentais do sector público autonómico. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº193, ao apartado 2, de Substitución. 
  
Debe substituírse o texto do punto 2 polo seguinte: 
 
“2. Os itinerarios profesionais poderán ser tidos en conta para a 
estruturación da promoción interna vertical do persoal 
funcionario de carreira nos termos que regulamentariamente se 
determinen, garantindo en todo caso a mobilidade plena dos 
corpos da Administración xeral da Comunidade Autónoma no 
ámbito das súas consellarías e das entidades públicas 
instrumentais do sector público autonómico de Galicia 
enunciadas na letra a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de 
decembro, de organización e funcionamento da Administración 
xeral e do sector público autonómico de Galicia.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº58, ao apartado 2, de Adición. 
  
Debe ser engadido ao final do PUNTO 2 o seguinte texto: 



 

 
 

169 

  
"...enunciadas na letra a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de 
decembro, de organización e funcionamento da Administración 
xeral e do sector público autonómico de Galicia." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 77.  Carreira horizontal do persoal funcionario de carreira 
 
Regulamentariamente establecerase un sistema de carreira 
horizontal para o persoal funcionario de carreira sobre a base 
dos seguintes principios: 
 
a) Dentro de cada corpo ou escala existirán, como regra xeral, 
tres categorías profesionais: de ingreso, media e superior, 
divididas nun mínimo de tres graos de ascenso, aos cales irá 
vinculada a contía do complemento retributivo de carreira 
previsto nesta lei.  
 
b) O persoal funcionario de cada corpo ou escala terá atribuída 
unha categoría profesional e un grao dentro dela, que para o 
persoal funcionario de novo ingreso serán necesariamente a 
categoría de ingreso e o grao inferior desta. 
 
c) A progresión na carreira horizontal consistirá no ascenso de 
grao e de categoría profesional. Os ascensos de grao e de 
categoría serán consecutivos, salvo as excepcións que se 
establezan para os ascensos de grao dentro de cada categoría. 
En todo caso, o ascenso de categoría requirirá ter acadado o 
grao superior da categoría inmediatamente inferior e o acceso 
á categoría seguinte farase sempre polo seu grao inferior.  
 
d) Serán requisitos necesarios para os ascensos a antigüidade 
no grao ou categoría profesional que se estableza e a 
avaliación positiva do desempeño profesional. Así mesmo, 
poderanse valorar os coñecementos adquiridos e outros 
méritos e aptitudes por razón da especificidade da función 
desenvolvida e a experiencia. 
 
e) A progresión na carreira horizontal terá carácter irreversible, 
agás nos casos de sanción disciplinaria de demérito. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº66, ao apartado d bis), de Adición. 
  
Artigo 77.d) Adición. Engadir unha nova aliña: 
 
“d bis) A norma regulamentaria que desenvolva o sistema de 
carreira horizontal do persoal funcionario de carreira 
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establecerá as equivalencias das novas categorías profesionais 
e graos de ascenso do persoal funcionario procedente doutras 
administracións públicas no caso de que o sistema de graos e 
categorías da carreira profesional sexa diferente do disposto na 
letra a) deste artigo.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº72, ao apartado d), de Adición. 
  
Engadir o seguinte texto: 
"A adquisición polas persoas funcionarias dos graos ou das 
categorías profesionais superiores na carreira horizontal 
poderá realizarse tamén mediante a superación de cursos de 
formación ou outros requisitos obxectivos que determine a 
Xunta, de conformidade co disposto na letra a) do artigo 14.2.” 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº59, ao apartado d), de Adición. 
  
Debe engadirse un novo parágrafo na letra d) co seguinte 
texto: 
  
"A adquisición polas persoas funcionarias dos graos ou das 
categorías profesionais superiores na carreira horizontal 
poderá realizarse tamén mediante a superación de cursos de 
formación ou outros requisitos obxectivos que determine a 
Xunta, de conformidade co disposto na letra a) do artigo 14.2." 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº60, ao apartado d) bis), de Adición. 
  
Debe engadirse un novo apartado d.bis) co seguinte texto: 
 
d bis) A norma regulamentaria que desenvolva o sistema de 
carreira horizontal do persoal funcionario de carreira 
establecerá as equivalencias das novas categorías profesionais 
e dos graos de ascenso do persoal funcionario procedente 
doutras administracións públicas no caso de que o sistema de 
graos e categorías da carreira profesional na Administración de 
procedencia sexa distinto ao disposto na letra a) deste artigo." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº73, ao apartado e) bis), de Adición. 
  
 Incorporar o seguinte subapartado: 
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“e) A norma regulamentaria que desenvolva o sistema de 
carreira horizontal do persoal funcionario de carreira 
establecerá as equivalencias das novas categorías profesionais 
e dos graos de ascenso do persoal funcionario procedente 
doutras administracións públicas no caso de que o sistema de 
graos e categorías da carreira profesional na Administración de 
procedencia sexa distinto ao disposto na letra a) deste artigo."  
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 78.  Carreira vertical do persoal funcionario de carreira 
 
A carreira vertical do persoal funcionario de carreira 
desenvólvese mediante a obtención, polos procedementos de 
provisión ordinaria, de postos de traballo que, segundo a súa 
clasificación, comporten unha maior responsabilidade ou 
dificultade técnica e un complemento retributivo superior. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 79.  Relacións entre a carreira horizontal e a carreira 
vertical 
 
1. O persoal funcionario de carreira poderá progresar asemade 
nas modalidades de carreira horizontal e vertical. 
 
2. As relacións de postos de traballo establecerán, de ser o 
caso, a categoría profesional mínima que o persoal funcionario 
de carreira deberá reunir para acceder a cada posto. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 80.  Promoción interna vertical do persoal funcionario de 
carreira 
 
1. Nas convocatorias de probas selectivas para o acceso á 
función pública, un mínimo dun vinte e cinco por cento das 
prazas convocadas reservarase para persoal funcionario 
pertencente a corpos ou escalas do subgrupo ou grupo de 
clasificación profesional, no suposto de que este non teña 
subgrupo, inmediatamente inferior que reúna os seguintes 
requisitos: 
 
a) Posuír a titulación e os demais requisitos exixidos. 
 
b) Ter prestado servizos efectivos na condición de persoal 
funcionario (...) durante polo menos dous anos no subgrupo ou 
grupo de clasificación profesional desde o que se pretenda 
promocionar. 
 
c) Non superar a idade de xubilación forzosa. 
 
As prazas reservadas para a promoción interna que non se 
cubran por este procedemento acumularanse ás de provisión 
libre, sempre que se trate dun proceso selectivo único rexido 
por una mesma convocatoria. 
 
2. Así mesmo, o persoal funcionario dos corpos ou escalas do 
subgrupo de clasificación profesional C1 pode participar nos 
procesos de promoción interna para o acceso aos corpos ou 
escalas do subgrupo A2, sempre que cumpra os requisitos 
establecidos na alínea anterior. 
 
Nas mesmas condicións, o persoal funcionario das agrupacións 
profesionais de persoal funcionario da Administración xeral da 
Comunidade Autónoma de Galicia pode participar nos 
procesos de promoción interna para o acceso aos corpos ou 
escalas do subgrupo C2. 
 
3. As convocatorias dos procesos selectivos poderán eximir 
total ou parcialmente o persoal que participe neles polo sistema 
de promoción interna vertical dalgunha das probas selectivas 
exixidas ao persoal de novo ingreso e/ou reducir parte do 
temario. En todo caso, as probas para cubrir as prazas 
reservadas para a promoción interna vertical respectarán os 
principios de igualdade, mérito e capacidade, así como os 
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demais establecidos nos artigos 49 e 55 desta lei, e poderanse 
levar a cabo en convocatorias independentes das de ingreso 
cando, por conveniencia da planificación xeral dos recursos 
humanos, así o autorice o Consello da Xunta de Galicia ou o 
órgano competente da Administración pública respectiva. 
  
Cando os procesos selectivos a que se refire este artigo 
comprendan a valoración de méritos das persoas que 
participen neles polo sistema de promoción interna 
preverase unha puntuación específica para quen estea a 
utilizar ou utilizase nos últimos cinco anos unha licenza de 
maternidade, un permiso de paternidade, unha redución de 
xornada ou unha excedencia para o coidado de familiares. 
A devandita puntuación graduarase en función do tempo 
utilizado no exercicio deses dereitos. 
 
4. O persoal funcionario que acceda a outro corpo ou escala 
polo sistema de promoción interna vertical ten preferencia 
sobre o persoal de novo ingreso na provisión dos postos 
vacantes ofertados, sempre que se trate dun proceso selectivo 
único rexido por una mesma convocatoria. Malia o anterior, a 
convocatoria do proceso selectivo poderá prever a 
permanencia no posto de traballo do persoal que promocione, 
cando ocupe con carácter definitivo un posto aberto á provisión 
polo corpo ou a escala a que acceda.  
 
5. O persoal funcionario que acceda a outro corpo ou escala 
polo sistema de promoción interna vertical ten dereito ao 
recoñecemento, nos termos que regulamentariamente se 
determinen, da progresión na carreira profesional que acadase 
no corpo ou escala de procedencia e a manter o nivel 
retributivo vinculado a esa progresión. Asemade, o tempo de 
servizos prestados no corpo ou escala de procedencia será 
aplicable, de ser o caso, para a progresión na carreira 
profesional no novo corpo ou escala. 
 
O previsto nesta alínea é tamén aplicable ao persoal 
funcionario que acceda por integración a outro corpo ou escala 
do mesmo ou superior subgrupo ou grupo de clasificación 
profesional, no suposto de que este non teña subgrupo. 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº67, ao apartado 2, de Substitución. 
  
Artigo 80.2. Substitución. Substituír a totalidade do texto polo 
seguinte: 
 
“2. Malia o establecido na alínea anterior, o persoal funcionario 
dos corpos ou escalas do subgrupo de clasificación profesional 
C1 pode participar nos procesos de promoción interna para o 
acceso aos corpos ou escalas do subgrupo A2, sempre que 
estea en posesión da titulación exixida por esta lei. Igualmente, 
o persoal funcionario das agrupacións profesionais de persoal 
subalterno poderán promocionar ao subgrupo C2 cando reúna 
a titulación exixida. 
Poderá participar nos procesos de promoción interna para o 
acceso ao subgrupo C1 o persoal funcionario do subgrupo C2 
que, aínda non estando en posesión da titulación exixida para 
pertencer ao grupo C1, acredite unha antigüidade mínima de 
dez anos no grupo C2 ou ben cunha antigüidade mínima de 
cinco anos e supere os cursos de formación que 
regulamentariamente se determinen.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº61, ao apartado 2, de Substitución. 
  
Débese substituír no segundo parágrafo do PUNTO 2 a palabra 
"funcionario" por: "subalterno". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº62, ao apartado 2, de Adición. 
  
Debe ser engadido un novo parágrafo no PUNTO 2, co 
seguinte texto: 
  
"Poderá participar nos procesos de promoción interna para o 
acceso ao subgrupo C1 o persoal funcionario do subgrupo C2 
que, aínda que careza da titulación exixida para pertencer ao 
grupo C1, acredite unha antigüidade mínima de dez anos no 
grupo C1 ou ben teña unha antigüidade mínima de cinco anos 
e supere os cursos de formación que regulamentariamente se 
determinen." 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº68, ao apartado 4, de Substitución. 
  
Artigo 80.4. Substitución. Substituír o texto polo seguinte: 
 
“4. O persoal funcionario que acceda a outro corpo ou escala 
polo sistema de promoción interna vertical ten preferencia 
sobre o persoal de novo ingreso na provisión dos postos 
vacantes ofertados, tanto no caso de que se trate dun proceso 
selectivo único rexido pola mesma convocatoria como no 
suposto de convocatorias independentes correspondentes a 
unha mesma oferta de emprego público. Sen prexuízo do cal, a 
convocatoria do proceso selectivo poderá prever, por opción da 
persoa funcionaria, a permanencia no posto de traballo do 
persoal que promocione, cando ocupe con carácter definitivo 
un posto aberto á provisión polo corpo ou a escala a que 
acceda.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº63, ao apartado 4, de Substitución. 
  
Debe ser substituído o PUNTO 4 polo seguinte texto: 
  
4. O persoal funcionario que acceda a outro corpo ou escala 
polo sistema de promoción interna vertical ten preferencia 
sobre o persoal de novo ingreso na provisión dos postos 
vacantes ofertados, tanto no caso de que se trate dun proceso 
selectivo único rexido por una mesma convocatoria como no 
suposto de convocatorias independentes correspondentes a 
unha mesma oferta de emprego público. Malia o anterior, a 
convocatoria do proceso selectivo poderá prever, por opción da 
persoa funcionaria, a permanencia no posto de traballo do 
persoal que promocione, cando ocupe con carácter definitivo 
un posto aberto á provisión polo corpo ou a escala a que 
acceda. 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 81.  Promoción interna horizontal do persoal funcionario 
de carreira 
 
1. O persoal funcionario de carreira pode acceder a outros 
corpos ou escalas do mesmo subgrupo ou grupo de 
clasificación profesional, no suposto de que este non teña 
subgrupo, sempre que reúna os requisitos establecidos na 
alínea primeira do artigo 80 e supere as correspondentes 
probas selectivas. 
 
2. A convocatoria do proceso selectivo poderá eximir total ou 
parcialmente dalgunha das probas selectivas, e/ou reducir 
parte do temario, o persoal que proceda dun corpo ou escala 
que teña asignadas funcións substancialmente coincidentes no 
seu contido profesional e no seu nivel técnico coas do corpo ou 
escala a que desexa promocionar. 
 
3. Así mesmo, será aplicable á promoción interna 
horizontal do persoal funcionario de carreira o establecido 
no segundo parágrafo da alínea terceira do artigo 80. 
 
 
 

NON TEN EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 82.  Carreira profesional e promoción do persoal laboral 
 
A carreira profesional e a promoción do persoal laboral faranse 
efectivas a través dos procedementos previstos na lexislación 
laboral e nos convenios colectivos. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Sección 2ª.  Avaliación do desempeño 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 83.  Concepto e principios inspiradores 
 
1. A avaliación do desempeño é o procedemento mediante o 
cal se mide e valora a conduta profesional e o rendemento ou o 
logro de resultados dos empregados públicos. 
 
2. As administracións públicas incluídas no ámbito de 
aplicación desta lei establecerán sistemas que permitan a 
avaliación do desempeño de todo o seu persoal, nos termos 
que se establezan regulamentariamente en desenvolvemento 
dos principios recollidos nesta sección. No deseño e 
establecemento destes sistemas serán oídas as organizacións 
sindicais. 
 
3. Os sistemas de avaliación do desempeño adecuaranse, en 
todo caso, a criterios de transparencia, obxectividade, 
imparcialidade e non discriminación, e aplicaranse sen 
menoscabo dos dereitos dos empregados públicos por órganos 
especializados dotados de autonomía funcional. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº69, ao apartado 2, de Substitución. 
  
Artigo 83.2. Substitución. Substituír o texto desde “No 
deseño…” até o final polo seguinte: 
 
“O deseño e o establecemento destes sistemas serán 
negociados coas organizacións sindicais.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº71, ao apartado 2, de Modificación. 
  
No punto 2 deste artigo, onde di: "...No deseño e 
establecemento destes sistemas serán oídas as organizacións 
sindicais.", debe dicir: "...No deseño e establecemento destes 
sistemas participarán as organizacións sindicais." 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº74, ao apartado 2, de Modificación. 
  
 A modificación elimina o seguinte: "No deseño e 
establecemento destes sistemas serán oídas as organizacións 
sindicais." 
No seu lugar dirá así: "A elaboración e o establecemento 
destes sistemas precisarán da súa negociación coas 
organizacións sindicais." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº64, ao apartado 2, de Adición. 
  
Debe ser engadido un novo parágrafo ao PUNTO 2, co 
seguinte texto: 
  
"A aprobación dos sistemas de avaliación do desempeño 
deberá ser negociada coa representación dos empregados 
públicos e garantirá o pleno respecto ao pluralismo ideolóxico e 
político e á liberdade sindical."  
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº75, ao apartado 3, de Substitución. 
  
 Substituír polo seguinte enunciado: 
  
"3. Os sistemas de avaliación do desempeño adecuaranse, en 
todo caso, a criterios de transparencia, obxectividade, 
imparcialidade e non discriminación, e aplicaranse sen 
menoscabo dos dereitos dos empregados e empregadas 
públicos por órganos especializados dotados de autonomía 
funcional e non sometidos a instrucións xerárquicas, nos que 
se contará con participación da representación do persoal.  
A aprobación dos sistemas de avaliación do desempeño 
deberá ser negociada coa representación dos empregados 
públicos e garantirá o pleno respecto ao pluralismo ideolóxico e 
político e á liberdade sindical." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº70, ao apartado 3, de Adición. 
  
No punto 3, deste artigo, débese engadir in fine o seguinte 
texto: "...Así pois, sempre que sexa posible, a avaliación 
deberá levarse a cabo a nivel de unidade departamental." 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº70, ao apartado 3, de Adición. 
  
Artigo 83.3. Adición. Engadir en fine: 
 
“..., e non sometidos a instrucións xerárquicas, nos que contará 
con participación da representación do persoal. 
A aprobación dos sistemas de avaliación do desempeño 
deberá ser negociado coa representación das empregadas e 
dos empregados públicos e garantirá o pleno respecto ao 
pluralismo ideolóxico, político e á liberdade sindical.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº194, ao apartado 3, de Adición. 
  
Debe ser engadido ao final do texto do punto 3 a seguinte 
expresión: 
  
"...e non sometidos a instrucións xerárquicas, nos que se 
contará con participación da representación do persoal."  
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº195, ao apartado 3, de Adición. 
  
Debe ser engadido un novo parágrafo ao final do punto 3 co 
seguinte texto: 
  
"A aprobación dos sistemas de avaliación do desempeño 
deberá ser negociada coa representación dos empregados 
públicos e garantirá o pleno respecto ao pluralismo ideolóxico e 
político e á liberdade sindical." 
__________________________________________ 



 

 
 

185 

 
DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 84.  Criterios 
 
1. A valoración da conduta profesional dos empregados 
públicos mediante a avaliación do desempeño terá en conta 
necesariamente os seguintes criterios: 
 
a) O grao de cumprimento dos deberes profesionais que esta 
lei impón aos empregados públicos. 
 
b) O grao de interese, iniciativa e esforzo con que os 
empregados públicos realicen o seu traballo e, en particular, a 
súa implicación na actualización e perfeccionamento da súa 
cualificación profesional.  
 
2. A valoración do rendemento ou do logro de resultados por 
parte dos empregados públicos mediante a avaliación do 
desempeño basearase como criterio necesario na medición da 
contribución individual de cada empregado público, no marco 
da avaliación da unidade administrativa en que preste os seus 
servizos, aos seguintes fins: 
 
a) A consecución dos obxectivos da devandita unidade 
administrativa. 
 
b) A mellora da organización e da xestión administrativas a 
través da participación en procesos de innovación e de boas 
prácticas a prol da excelencia e mais a normalización e a 
racionalización de procesos. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº76, ao apartado 2 bis), de Adición. 
  
 Engadir o que segue: 
"3. Para os efectos da valoración da conduta profesional dos 
empregados públicos prevista neste artigo deberá terse en 
conta a valoración individual de cada empregada ou 
empregado público por todos os membros da súa unidade 
administrativa correspondente, con criterios de obxectividade, 
pluralidade e de non discriminación por razón de sexo, idade, 
crenzas, ideoloxía ou calquera condición ou circunstancia 
persoal ou social, asegurando así mesmo o dereito á liberdade 
sindical.  
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A valoración individual da conduta profesional dos empregados 
públicos deberá contar coa participación da representación do 
persoal”. 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº71, ao apartado 2 bis), de Adición. 
  
Artigo 84.2. Adición. Engadir un novo apartado: 
 
“2 bis. Para os efectos da valoración da conduta profesional 
das empregadas e dos empregados públicos prevista neste 
artigo deberá terse en conta a valoración individual de cada 
empregado ou empregada pública por todos os membros da 
súa unidade administrativa correspondente, con criterios de 
obxectividade, pluralidade e de non discriminación por razón de 
sexo, idade, crenzas, ideoloxía ou calquera outra condición ou 
circunstancia persoal ou social, asegurando tamén o dereito á 
liberdade sindical. 
A valoración individual da conduta profesional das empregadas 
e dos empregados públicos deberá contar coa participación da 
representación do persoal.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº65, ao apartado 2 bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo PUNTO 3 ao artigo 84, co seguinte 
texto: 
  
3. Para os efectos da valoración da conduta profesional dos 
empregados públicos prevista neste artigo deberá terse en 
conta a valoración individual de cada empregada ou 
empregado público por todos os membros da súa unidade 
administrativa correspondente, con criterios de obxectividade, 
pluralidade e de non discriminación por razón de sexo, idade, 
crenzas, ideoloxía ou calquera condición ou circunstancia 
persoal ou social, asegurando así mesmo o dereito á liberdade 
sindical.  
A valoración individual da conduta profesional dos empregados 
públicos deberá contar coa participación da representación do 
persoal. 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 85.  Periodicidade e efectos 
 
1. As administracións públicas incluídas no ámbito de 
aplicación desta lei establecerán unha planificación da 
avaliación periódica das súas unidades administrativas que 
mida e valore o rendemento e o logro de resultados destas, así 
como, mediante a aplicación dos sistemas previstos no artigo 
83, o desempeño do persoal destinado nelas. 
 
2. A obtención polos empregados públicos dun resultado 
negativo na avaliación planificada poderá comportar a non 
percepción do complemento retributivo de desempeño previsto 
pola letra c) da alínea segunda do artigo 136 ou concepto 
retributivo equivalente e, de ser o caso, a obrigatoriedade da 
actualización e perfeccionamento da súa cualificación 
profesional mediante a participación nos cursos de formación 
regrada que se establezan, sen prexuízo do disposto no artigo 
94 sobre remoción de postos de traballo obtidos por concurso. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº77, de Supresión. 
  
Suprimir a totalidade do artigo. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº72, ao apartado 1, de Adición. 
  
No punto 1 deste artigo débese engadir in fine o seguinte texto: 
"...A dotación económica dun fondo e os criterios de repartición 
entre o persoal obxecto de avaliación serán negociados coas 
organizacións sindicais." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº72, ao apartado 1, de Adición. 
  
Artigo 85.1. Adición. Engadir in fine: 
 
“A dotación económica dun fondo e os criterios de repartición 
deste entre o persoal obxecto da avaliación serán negociados 
coas organizacións sindicais.” 
 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº73, ao apartado 1, de Adición. 
  
Artigo 85.1. Adición. Engadir novo parágrafo: 
 
“Nesta planificación deberá fixarse unha periodicidade da 
avaliación do desempeño do persoal que non poida supoñer 
menoscabo no dereito á progresión na carreira horizontal dos 
funcionarios públicos. Os eventuais atrasos na súa execución 
nunca poderán supoñer un menoscabo na dita progresión.” 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO III 
 
Mobilidade do persoal funcionario 
 
Sección 1ª.  Disposicións xerais 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 86.  Garantía de mobilidade  
 
1. Garántese o dereito á mobilidade voluntaria do persoal 
funcionario de carreira incluído no ámbito de aplicación desta 
lei, de acordo cos procedementos previstos nela.  
 
2. As administracións públicas incluídas no ámbito de 
aplicación desta lei fomentarán, en especial, o acceso das 
mulleres aos postos de grao superior, nos termos establecidos 
na lexislación sobre igualdade efectiva entre mulleres e homes. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 



 

 
 

191 

 
DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 87.  Clases de mobilidade 
 
1. A mobilidade pode ter carácter voluntario ou forzoso, e 
farase efectiva mediante os procedementos de provisión de 
postos de traballo previstos neste título.  
 
2. A mobilidade forzosa, fundamentada nas necesidades do 
servizo, deberá respectar as retribucións e condicións 
esenciais de traballo do persoal funcionario, así como as 
demais garantías que para ela se establecen. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº78, ao apartado 2, de Substitución. 
  
 Substituír polo seguinte texto: 
"2. A mobilidade forzosa, fundamentada nas necesidades do 
servizo, deberá respectar as garantías que para esta se 
establecen, respectando as súas retribucións e condicións 
esenciais de traballo. Quen con motivo da mobilidade forzosa 
sexa destinado a un posto noutra localidade terá prioridade 
para ocupar postos de traballo do mesmo nivel na localidade 
de residencia mediante concurso.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº196, ao apartado 2, de Substitución. 
  
Debe ser substituido o punto 2 polo seguinte texto: 
  
"2. A mobilidade forzosa, fundamentada nas necesidades do 
servizo, deberá respectar as garantías que para esta se 
establecen, respectando as súas retribucións e condicións 
esenciais de traballo." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº74, ao apartado 2 bis), de Adición. 
  
Artigo 87.2. Adición. Engadir un novo apartado: 
 
“2 bis. Quen con motivo de mobilidade forzosa sexa destinado 
a un posto noutra localidade terá prioridade no concurso para 
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ocupar un posto de traballo de idéntico nivel na localidade de 
residencia. “ 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº66, ao apartado 2 bis), de Adición. 
  
Debe ser engadido un novo PUNTO 3, co seguinte texto:  
  
"3. Quen con motivo da mobilidade forzosa sexa destinado a un 
posto noutra localidade terá prioridade para ocupar postos de 
traballo do mesmo nivel na localidade de residencia mediante 
concurso." 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Sección 2ª.  Procedementos ordinarios de provisión de postos 
de traballo polo persoal funcionario de carreira 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 88.  Principios xerais 
 
1. Os postos de traballo reservados ao persoal funcionario de 
carreira proveranse de forma ordinaria polo procedemento de 
concurso, ordinario ou específico, ou de libre designación con 
convocatoria pública, de acordo co que figure na relación de 
postos de traballo e con respecto aos principios de igualdade, 
mérito, capacidade e publicidade. 
 
2. As convocatorias para prover postos de traballo polo 
procedemento de concurso, ordinario ou específico, ou de libre 
designación, así como as respectivas resolucións, débeas facer 
públicas no diario oficial correspondente o órgano competente 
para efectuar as adxudicacións dos postos. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº73, ao apartado 1, de Supresión. 
  
No punto 1 deste artigo, débese suprimir a expresión: "... ou 
específico ...". 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 89.  Concurso 
 
1. O concurso é o procedemento normal de provisión de postos 
de traballo polo persoal funcionario de carreira e consiste na 
valoración dos méritos e das capacidades e, de ser o caso, das 
aptitudes dos candidatos consonte as bases establecidas na 
correspondente convocatoria.  
 
O concurso pode ser ordinario ou específico. 
 
2. Os concursos para a provisión de postos de traballo poden 
convocarse para a xeneralidade dos postos de traballo 
vacantes, para postos de traballo dun determinado ámbito ou 
para postos de traballo concretos, en atención ás necesidades 
do servizo. En todo caso, non se incluirán neles os postos de 
traballo que teñan adscrito persoal funcionario de carreira por 
motivos de saúde ou rehabilitación ou por motivos de violencia 
de xénero. 
 
3. Para a valoración dos méritos, das capacidades e, de ser o 
caso, das aptitudes dos candidatos crearanse comisións de 
valoración, coa composición e o réxime de funcionamento que 
se determinen regulamentariamente, garantíndose a 
participación da representación do persoal. A composición 
destes órganos responderá aos principios de profesionalidade 
e especialización dos seus membros e adecuarase ao criterio 
de paridade entre home e muller. O seu funcionamento 
axustarase aos principios de imparcialidade e obxectividade. 
 
4. As convocatorias para prover postos de traballo por 
concurso deben incluír, en todo caso, os seguintes datos e 
circunstancias: 
 
a) A identificación dos postos que se oferten.  
 
b) Os requisitos necesarios para participar na convocatoria. 
 
c) O baremo de méritos. 
 
5. No ámbito da Administración xeral da Comunidade 
Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do 
sector público autonómico, os concursos para a provisión de 
postos de persoal funcionario de carreira deberán resolverse 
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no prazo de seis meses, contados desde a publicación das 
listas definitivas de persoas admitidas e excluídas. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº74, ao apartado 1, de Supresión. 
  
No punto 1 suprimir o segundo parágrafo que ten o seguinte 
contido: "O concurso pode ser ordinario ou específico." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº75, ao apartado 1, de Supresión. 
  
Artigo 89.1. Supresión. Eliminar o texto “O concurso pode ser 
ordinario ou específico.” 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº67, ao apartado 1, de Supresión. 
  
Debe suprimirse o segundo parágrafo do PUNTO 1 que di: 
  
"O concurso pode ser ordinario ou específico." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº82, ao apartado 2, de Supresión. 
  
 Suprimir o segundo parágrafo da aliña primeira. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº79, ao apartado 2, de Substitución. 
  
 Substituír polo seguinte texto: 
 
“Os concursos para a provisión de postos de traballo 
convocaranse para a totalidade dos postos de traballo 
vacantes, terán periodicidade anual e serán publicados no 
diario oficial correspondente.” 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº76, ao apartado 2, de Substitución. 
  
Artigo 89.2. Substitución. Substituír polo seguinte texto: 
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“2. Os concursos para a provisión de postos de traballo 
convocaranse para a totalidade dos postos de traballo 
vacantes, terán periodicidade anual e serán publicados no 
diario oficial correspondente.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº68, ao apartado 2, de Substitución. 
  
Debe ser substituído o texto do PUNTO 2 polo seguinte: 
  
"2. Os concursos para a provisión de postos de traballo 
convocaranse para a totalidade dos postos de traballo 
vacantes, terán periodicidade anual e serán publicados no 
diario oficial correspondente." 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº77, ao apartado 3, de Substitución. 
  
Artigo 89.3. Substitución. Substituír polo seguinte texto: 
 
“3. Para a valoración dos méritos, das capacidades  e, de ser o 
caso, das aptitudes dos candidatos e das candidatas crearanse 
comisións de valoración, coa composición e o réxime de 
funcionamento que se determinen regulamentariamente, 
contando, en todo caso, entre os seus membros con 
representantes das organizacións sindicais presentes na mesa 
sectorial de funcionarios. A composición destes órganos 
responderá aos principios de profesionalidade e 
especializacións dos seus membros e adecuarase ao criterio 
de paridade de xénero. O seu funcionamento axustarase aos 
principios de imparcialidade e obxectividade.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº197, ao apartado 3, de Substitución. 
  
Debe ser substituído o texto do punto 3 polo seguinte: 
  
"3. Para a valoración dos méritos, das capacidades e, de ser o 
caso, das aptitudes dos candidatos crearanse comisións de 
valoración, coa composición e o réxime de funcionamento que 
se determinen regulamentariamente, contando, en todo caso, 
entre os seus membros con representantes das organizacións 
sindicais presentes na mesa sectorial de funcionarios, en prol 
de garantir os principios de transparencia e participación 
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institucional. A composición destes órganos responderá aos 
principios de profesionalidade e especialización dos seus 
membros, e adecuarase ao criterio de paridade entre home e 
muller. O seu funcionamento axustarase aos principios de 
imparcialidade e obxectividade." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº80, ao apartado 3, de Adición. 
  
Incorporar o seguinte texto, logo da expresión "... que se 
determinen regulamentariamente,": 
"contando, en todo caso, entre os seus membros con 
representantes das organizacións sindicais presentes na mesa 
sectorial de funcionarios, en prol de garantir os principios de 
transparencia e participación institucional." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº81, ao apartado 4, de Adición. 
  
 Incorporar o que segue:  
"Concederase un prazo mínimo de quince días hábiles para 
presentar solicitudes, contado desde a publicación da 
convocatoria." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº69, ao apartado 4, de Adición. 
  
Debe ser engadido un segundo parágrafo ao PUNTO 4, co 
seguinte texto:  
  
"Concederase un prazo mínimo de quince días hábiles para 
presentar solicitudes, contado desde a publicación da 
convocatoria." 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº78, ao apartado 4 bis).c, de Adición. 
  
Artigo 89.4.c) Adición. Nova alinea: 
 
“c bis) O prazo mínimo de quince días hábiles para a 
presentación das solicitudes, contados desde a publicación da 
convocatoria.” 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 90.  Concurso ordinario 
 
1. O concurso ordinario é o procedemento xeral de provisión 
dos postos de traballo que non teñan establecida outra forma 
de provisión na relación de postos de traballo. 
 
2. O persoal funcionario de carreira que ocupe con carácter 
definitivo un posto de traballo obtido por concurso debe 
permanecer nel un mínimo de dous anos para poder participar 
nos concursos ordinarios regulados neste artigo. 
 
No suposto do persoal funcionario de novo ingreso, é requisito 
necesario para poder participar nestes concursos, en todo 
caso, unha antigüidade mínima de dous anos desde o 
nomeamento como persoal funcionario de carreira. 
 
3. Nos concursos ordinarios teranse en conta unicamente os 
méritos e as capacidades e, de ser o caso, as aptitudes 
exixidas na correspondente convocatoria, entre os que 
figurarán de maneira necesaria os que se determinen 
regulamentariamente. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº75, ao apartado 2, de Supresión. 
  
Na primeira liña do punto 2 deste artigo, débese suprimir a 
expresión: "... de carreira ...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº79, ao apartado 2, de Adición. 
  
Artigo 90.2. Adición. Engadir no final do primeiro parágrafo: 
 
“..., agás nos casos de supresión do posto de traballo.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº80, ao apartado 2, de Adición. 
  
Artigo 90.2. Adición. Engadir un novo parágrafo: 
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“No cómputo do devandito período incluirase o tempo de 
destino provisional que, de ser o caso, con carácter 
excepcional, desempeñen nun posto as persoas funcionarias 
de novo ingreso.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº70, ao apartado 2, de Adición. 
  
Debe ser engadido ao final do primeiro parágrafo do PUNTO 
2 o seguinte texto: 
  
"..., agás nos casos de supresión do posto de traballo." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº71, ao apartado 2, de Adición. 
  
Débese engadir ao final do primeiro parágrafo do PUNTO 2 o 
seguinte texto:   
  
"No cómputo do devandito período incluirase o tempo de 
destino provisional que, de ser o caso, con carácter 
excepcional, desempeñen nun posto as persoas funcionarias 
de novo ingreso." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº83, ao apartado 3, de Adición. 
  
Anotar o seguinte texto: 
"...e, en todo caso, grao persoal, traballo desenvolvido, 
formación e antigüidade." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº81, ao apartado 3, de Adición. 
  
Artigo 90.3. Adición. Engadir in fine: 
 
“..., e, en todo caso, grao persoal, traballo desenvolvido, 
formación e antigüidade.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº72, ao apartado 3, de Adición. 
  
Debe engadirse ao final do PUNTO 3 o seguinte texto:  
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"...e, en todo caso, grao persoal, traballo desenvolvido, 
formación e antigüidade." 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 91.  Concurso específico 
 
1. O concurso específico aplicarase como sistema de provisión 
para aqueles postos de traballo para os que, polas súas 
peculiaridades, así se determine na relación de postos de 
traballo. 
 
As xefaturas de servizo ou os postos de nivel equivalente 
proveranse por este sistema, agás aqueles que, polas súas 
especiais características, deban proverse polo sistema de libre 
designación, con convocatoria pública. 
 
2. Para participar nos concursos específicos regulados neste 
artigo é requisito necesario unha antigüidade mínima de tres 
anos como persoal funcionario de carreira. Ademais, o persoal 
funcionario de carreira que ocupe con carácter definitivo un 
posto de traballo obtido por concurso, sexa ordinario ou 
específico, debe permanecer nel un mínimo de dous anos para 
poder participar nestes concursos. 
 
3. O concurso específico consiste na valoración dos méritos e 
das capacidades, os coñecementos ou as aptitudes 
determinados en cada convocatoria, e relacionados co posto 
de traballo que se vai prover. 
 
4. A valoración global dos méritos, xerais e específicos, 
supoñerá como mínimo o cincuenta e cinco por cento da 
puntuación máxima alcanzable.  
 
5. Para a valoración das capacidades, dos coñecementos ou 
das aptitudes, a convocatoria pode incluír a realización de 
probas de carácter práctico, memorias, entrevistas ou tests 
profesionais, a valoración de informes de avaliación ou outros 
sistemas similares. As características técnicas destes medios 
de valoración deberán gardar relación directa co perfil do posto 
de traballo que se vai prover e garantir o respecto do principio 
de obxectividade naquela. 
 
6. As convocatorias dos concursos específicos poderán 
establecer unha puntuación mínima para a adxudicación dos 
postos, que, no caso de non ser acadada por ningunha das 
persoas candidatas, determinará a declaración do concurso 
como deserto. 
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7. Os postos de traballo obtidos polo procedemento de 
concurso específico serán obxecto dunha valoración cada 
cinco anos, nos termos que se establezan 
regulamentariamente, para os efectos da determinación da 
continuidade ou remoción da persoa titular do posto nos termos 
previstos polo artigo 94, sen prexuízo do sistema xeral de 
avaliación do desempeño aplicable a todos os empregados 
públicos. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº76, de Supresión. 
  
Débese suprimir. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº84, de Supresión. 
  
 Suprimir a totalidade do artigo. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº82, de Supresión. 
  
Artigo 91. Supresión. Suprimir o artigo. 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº73, de Supresión. 
  
Debe ser eliminado todo o artigo 91. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº77, ao apartado 1, de Supresión. 
  
No caso de non aceptarse a emenda anterior, no parágrafo 
segundo do punto 1 deste artigo, débese suprimir o seguinte: 
"..., agás aqueles que, polas súas especiais características, 
deban proverse polo sistema de libre designación, con 
convocatoria pública." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 92.  Libre designación con convocatoria pública 
 
1. A libre designación con convocatoria pública consiste na 
apreciación discrecional polo órgano competente da idoneidade 
dos candidatos en relación cos requisitos exixidos para o 
desempeño do posto.  
 
2. Soamente se poden prover polo procedemento de libre 
designación con convocatoria pública entre persoal funcionario 
de carreira as vicesecretarías xerais, as subdireccións xerais 
ou equivalentes, as secretarías de altos cargos e, 
excepcionalmente, aqueloutros postos de traballo de especial 
responsabilidade ou cualificación profesional que se 
determinen nas relacións de postos de traballo. 
 
Os postos clasificados como de libre designación estarán 
sometidos a dispoñibilidade horaria nos termos que se 
establezan regulamentariamente. 
 
3. As convocatorias para a provisión de postos por libre 
designación incluirán os seguintes datos:  
 
a) A identificación do posto.  
 
b) Os requisitos necesarios para participar na convocatoria. 
 
4. O órgano competente para a adxudicación dos postos pode 
solicitar a intervención de especialistas que permitan apreciar a 
idoneidade dos candidatos. 
 
5. Nos supostos de provisión polo procedemento de libre 
designación de postos de traballo abertos a persoal funcionario 
docente nas relacións de postos de traballo, calquera que sexa 
o corpo a que pertenza, ou ao corpo de inspectores ao servizo 
da Administración educativa, este persoal terá dereito á reserva 
do posto de traballo docente ou da función inspectora de 
procedencia, sempre que o ocupase con carácter definitivo. 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº78, ao apartado 2, de Supresión. 
  
No punto 2 deste artigo, débese suprimir  o seguinte: "... e, 
excepcionalmente, aqueloutros postos de traballo de especial 
responsabilidade ou cualificación profesional que se 
determinen nas relacións de postos de traballo." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº74, ao apartado 2, de Supresión. 
  
Eliminar no PUNTO 2 o seguinte texto do final do primeiro 
parágrafo:   
 
"...e, excepcionalmente, aqueloutros postos de traballo de 
especial responsabilidade ou cualificación profesional que se 
determinen nas relacións de postos de traballo." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº85, ao apartado 2, de Substitución. 
  
 Substituír pola seguinte fórmula: 
"Soamente se poden prover polo procedemento de libre 
designación con convocatoria pública entre persoal funcionario 
de carreira os postos de traballo de carácter directivo ou de 
especial responsabilidade e aqueles que requiran unha 
confianza persoal para exercer as súas funcións. En todo caso, 
mediante este procedemento proveranse as subdireccións 
xerais ou equivalentes, as vicesecretarías xerais ou 
equivalentes e as secretarías de altos cargos." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº83, ao apartado 2, de Substitución. 
  
Artigo 92. Substitución. Substituír o parágrafo polo seguinte: 
 
“Soamente se poden prover polo procedemento de libre 
designación con convocatoria pública entre persoal funcionario 
de carreira as vicesecretarías xerais, as subdireccións xerais 
ou equivalentes e as secretarías de altos cargos.” 
 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº198, ao apartado 2, de Modificación. 
  
Debe ser modificada a redación do primeiro parágrafo do punto 
2 polo seguinte texto: 
  
"2. Soamente se poden prover polo procedemento de libre 
designación con convocatoria pública entre persoal funcionario 
de carreira os postos de traballo de carácter directivo ou de 
especial responsabilidade e mais aqueles que requiran unha 
confianza persoal para exercer as súas funcións. En todo caso, 
mediante este procedemento proveranse as subdireccións 
xerais ou equivalentes, as vicesecretarías xerais ou 
equivalentes e as secretarías de altos cargos." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº86, ao apartado 3.b) bis), de Adición. 
  
 Incorporar esta cláusula: 
"Concederase un prazo mínimo de quince días hábiles para 
presentar solicitudes, contado desde a publicación da 
convocatoria." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº84, ao apartado 3.b) bis), de Adición. 
  
Artigo 92.3.b) Adición. Novo apartado: 
 
“b bis) Concederase un prazo mínimo de quince días hábiles 
para a presentación de solicitudes, contado desde a 
publicación da convocatoria.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº75, ao apartado 3.b) bis), de Adición. 
  
Debe ser engadido un novo punto 3.bis) co seguinte texto:  
  
"3 bis) Concederase un prazo mínimo de quince días hábiles 
para presentar solicitudes, contado desde a publicación da 
convocatoria." 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 93.  Toma de posesión dos postos de traballo provistos 
por concurso ou por libre designación 
 
1. A toma de posesión dos postos de traballo provistos por 
concurso ou por libre designación deberase producir no prazo 
que regulamentariamente se determine. 
 
2. O persoal funcionario de carreira que non tome posesión do 
posto de traballo adxudicado no prazo establecido decaerá nos 
dereitos que lle poidan corresponder e, de ser o caso, será 
declarado na situación de excedencia voluntaria por interese 
particular, nos termos que regulamentariamente se determinen. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº85, ao apartado 1, de Substitución. 
  
Artigo 93.1. Substitución. Substituír polo seguinte texto: 
 
“1. A toma de posesión dos postos de traballo provistos por 
concurso ou por libre designación deberá producirse no prazo 
de tres días naturais, contados desde o día seguinte ao 
cesamento no posto que estivese a desempeñar se o novo 
está situado na mesma localidade, sete días naturais se está 
en localidade distinta e de quince días se está situado a unha 
distancia superior a 80 quilómetros.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº76, ao apartado 1, de Substitución. 
  
Debe substituírse o texto do PUNTO 1  polo seguinte: 
  
"1. A toma de posesión dos postos de traballo provistos por 
concurso ou por libre designación deberá producirse no prazo 
de tres días naturais, contados desde o día seguinte ao do 
cesamento no posto que se estivese a desempeñar se o novo 
posto está situado na mesma localidade, de  sete días naturais 
se está situado en localidade distinta e de quince días se está 
situado a distancia superior a 80 quilómetros ou noutra 
provincia." 
 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº87, ao apartado 2 bis), de Adición. 
  
 
"Para o persoal estatutario do Sergas, a toma de posesión da 
nova praza deberá efectuarse, por opción da persoa 
interesada, dentro dos tres días hábiles seguintes a aquel en 
que se formalizou o cesamento se as prazas son da mesma 
área de saúde, no prazo de quince días hábiles se as prazas 
son de distinta área de saúde ou no prazo dun mes se a praza 
desempeñada corresponde a outro servizo de saúde”. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº86, ao apartado 2 bis), de Adición. 
  
Artigo 93.2. Adición. Engadir un novo parágrafo: 
 
“2 bis. No caso do persoal estatutario do Sergas a toma de 
posesión na nova praza deberá efectuarse, por opción do 
interesado, dentro dos tres días hábiles seguintes a aquel en 
que formalizou o cesamento se a praza é na mesma área de 
saúde, no prazo de quince días hábiles se a praza é de distinta 
área de saúde ou no prazo dun mes se a praza desempeñada 
corresponde a outro servizo de saúde.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº199, ao apartado 2 bis), de Adición. 
  
Debe engadirse un novo punto 3 co seguinte texto: 
  
3. Para o persoal fundionario do Sergas a toma de posesión da 
nova praza deberá efectuarse, por opción do interesado, dentro 
dos tres días hábiles seguintes a aquel en que se formalizou o 
cesamento se as prazas son da mesma área de saúde, no 
prazo de quince días hábiles se as prazas son de distinta área 
de saúde ou no prazo dun mes se a praza desempeñada 
corresponde a outro servizo de saúde.” 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 94.  Remoción dos postos de traballo provistos por 
concurso 
 
1. O persoal funcionario de carreira que accedeu ao seu posto 
de traballo polo procedemento de concurso, sexa ordinario ou 
específico, só pode ser removido deste polas seguintes 
causas: 
 
a) Causas sobrevidas derivadas dunha alteración no contido do 
posto de traballo realizada a través da relación de postos de 
traballo que modifique os supostos que serviron de base á 
convocatoria de provisión. 
 
b) Avaliación negativa do desempeño do posto. 
 
c) Cumprimento inadecuado das funcións atribuídas ao posto 
ou rendemento insuficiente que impida realizar con eficacia as 
devanditas funcións. 
 
d) Valoración do desempeño do posto provisto por concurso 
específico, de acordo co previsto na alínea sétima do artigo 91. 
 
2. A remoción efectuarase, en todo caso, mediante resolución 
motivada e, nos supostos previstos nas letras b) e c) da alínea 
anterior, logo de expediente contraditorio, oído o órgano de 
representación do persoal. 
 
Na Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e 
nas entidades públicas instrumentais do sector público 
autonómico, a competencia para a remoción corresponde á 
consellaría competente en materia de función pública, por 
proposta do órgano competente en materia de persoal da 
consellaría ou entidade en que estea destinada a persoa 
afectada, que tramitará o expediente. 
 
3. A persoa removida ten dereito a que se lle asigne un posto 
de traballo mediante o procedemento de adscrición provisional 
previsto no artigo 97 desta lei. 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº80, ao apartado 1.b), de Supresión. 
  
No punto 1 deste artigo débese suprimir a letra b). 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº87, ao apartado 1.b), de Supresión. 
  
Artigo 94.1.b. Supresión. Suprimir o texto “Avaliación negativa 
do posto.” 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº77, ao apartado 1.b), de Supresión. 
  
Debe ser eliminada a letra b) do PUNTO 1 que di: 
  
b) Avaliación negativa do desempeño do posto. 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº88, ao apartado 1.c), de Supresión. 
  
Artigo 94.1.c) Supresión. Suprimir: “Cumprimento inadecuado 
das funcións atribuídas ao posto ou rendemento insuficiente 
que impida realizar con eficacia as devanditas función.” 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº78, ao apartado 1.c), de Supresión. 
  
Debe ser suprimida a letra c) do PUNTO 1 que di: 
  
c) Cumprimento inadecuado das funcións atribuídas ao posto 
ou rendemento insuficiente que impida realizar con eficacia as 
devanditas funcións. 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº89, ao apartado 1.d), de Supresión. 
  
Artigo 94.1.d) Supresión. Suprimir o apartado. 
  
__________________________________________ 
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-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº90, ao apartado 1.b) e c), de Supresión. 
  
 Suprimir os subapartados B e C. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº90, ao apartado 2, de Supresión. 
  
Artigo 94.2. Supresión. Suprimir o texto: “...e, nos supostos 
previstos nas letras b) e c) da alínea anterior,...”. 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº91, ao apartado 2, de Substitución. 
  
Artigo 94.2. Substitución. Substituír o texto “...oído o órgano de 
representación do persoal.” polo seguinte: 
“..., e será obrigatorio o informe previo do órgano de 
representación do persoal.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº79, ao apartado 2, de Adición. 
  
No punto 2 deste artigo, na primeira liña, despois de: "... 
resolución motivada, ...", débese engadir: "...de carácter 
firme...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº88, ao apartado 2, de Adición. 
  
 Incorporar o seguinte: 
"... e será obrigatorio o informe previo do órgano de 
representación do persoal para o expediente de remoción." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº79, ao apartado 2, de Adición. 
  
Debe ser engadido ao final do PUNTO 2 o seguinte texto:  
  
"..., se será obrigatorio o informe previo do órgano de 
representación do persoal para o expediente de remoción." 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº89, ao apartado 3, de Adición. 
  
 
Engadir ao remate do texto: 
  
"As personas funcionarias que sexan obxecto de remoción  
quedarán á disposición do conselleiro, quen lles atribuirá o 
desempeño dun posto provisional correspondente ao seu corpo 
e escala, dentro da mesma localidade, non inferior en máis de 
dous niveis ao do seu grao personal, en tanto no obteñan outro 
con carácter definitivo, con efectos do día siguinte á data da 
remoción. "   
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 95.  Cesamento nos postos de traballo provistos por libre 
designación 
 
1. O persoal funcionario de carreira que accedeu ao seu posto 
de traballo polo procedemento de libre designación pode ser 
removido discrecionalmente. 
 
2. A persoa removida ten dereito a que se lle asigne un posto 
de traballo mediante o procedemento de adscrición provisional 
previsto no artigo 97 desta lei. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Sección 3ª.  Procedementos extraordinarios de provisión de 
postos de traballo polo persoal funcionario de carreira 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 96.  Comisión de servizos voluntaria 
 
1. Os postos de traballo reservados ao persoal funcionario de 
carreira pódense prover excepcionalmente e de maneira 
temporal mediante comisión de servizos voluntaria nos 
seguintes casos: 
  
a) Cando os postos estean vacantes, mentres non se proceda 
á súa provisión definitiva.  
 
b) Cando os postos estean suxeitos a reserva legal da persoa 
titular destes, incluídos os casos en que o persoal funcionario 
de carreira sexa autorizado para realizar unha misión por 
período non superior a seis meses en programas de 
cooperación internacional. 
 
c) Cando os postos estean ocupados por persoal funcionario 
de carreira que teña a condición de representante do persoal e 
teña recoñecido un crédito de horas para o desempeño desa 
función equivalente á xornada de traballo completa. 
 
d) Cando concorran as circunstancias previstas no artigo 100 
desta lei. 
 
2. En todo caso, para o desempeño dun posto de traballo en 
comisión de servizos voluntaria, o persoal funcionario debe 
pertencer ao corpo ou escala e reunir os demais requisitos que 
estableza a correspondente relación de postos de traballo. 
 
3. Regulamentariamente determinaranse os requisitos, a 
duración e o procedemento para a concesión das comisións de 
servizos previstas neste artigo.  
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº81, ao apartado 3, de Adición. 
  
No punto 3 deste artigo, débese engadir in fine o seguinte: "..., 
garantindo un procedemento con criterios obxectivos, que 
inclúan mérito e capacidade, e establecendo un período de 
carencia mínimo dun ano logo de tomar posesión nun posto por 
concurso para optar a unha comisión de servizo." 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº200, ao apartado 3, de Adición. 
  
Debe engadirse un novo parágrafo no punto 3 co seguinte 
texto: 
  
"O devandito regulamento conterá uns requisitos mínimos e 
transparentes, cun tempo máximo de duración de doce meses 
prorrogables, unicamente, por outros doce. O prodedemento 
basearase en criterios obxectivos similares aos do concurso, 
que incluirán os principios de mérito e capacidade para que a 
concesión das comisións de servizo sexa obxectiva. Debe 
existir un período de carencia de polo menos un ano, logo de 
tomar posesión nun posto por concurso, para poder optar a 
unha comisión de servizo." 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 97.  Adscrición provisional 
 
1. O persoal funcionario de carreira que cese nun posto de 
traballo sen obter outro polos procedementos ordinarios de 
provisión previstos neste capítulo quedará á disposición do 
órgano competente en materia de persoal da Administración 
pública en que estea destinado, quen procederá á súa 
adscrición provisional a un posto de traballo correspondente ao 
seu corpo ou escala na mesma localidade do posto que 
ocupase con carácter definitivo e con efectos do día seguinte á 
data do cesamento. 
 
Na Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e 
nas entidades públicas instrumentais do sector público 
autonómico, a consellaría competente en materia de función 
pública autorizará esta adscrición cando implique cambio de 
consellaría, entidade ou localidade, coa conformidade, neste 
último caso, da persoa afectada. 
 
2. Procede tamén a adscrición provisional nos casos de 
reingreso ao servizo activo ou de rehabilitación da condición de 
persoal funcionario de carreira, mentres non se obteña un 
posto de traballo con carácter definitivo polos procedementos 
ordinarios de provisión previstos neste capítulo. 
 
3. Garánteselle ao persoal funcionario de carreira afectado 
polo previsto neste artigo, en todo caso, as retribucións 
que lle correspondan polo grao de progresión que acadase 
na carreira profesional. Así mesmo, o persoal funcionario 
que cese nun posto de traballo provisto por libre 
designación ou por supresión do posto que ocupase con 
carácter definitivo ou por alteración do contido del na 
relación de postos de traballo, ou que sexa removido dun 
posto provisto por concurso, mentres non obteña outro 
posto con carácter definitivo polos procedementos 
ordinarios de provisión previstos neste capítulo e durante 
un prazo máximo de tres meses, percibirá as retribucións 
complementarias correspondentes ao posto que ocupase 
con carácter definitivo. 
 
4. En todo caso, para o desempeño en adscrición provisional 
dun posto de traballo o persoal funcionario de carreira debe 
pertencer ao corpo ou escala e reunir os demais requisitos que 
estableza a correspondente relación de postos de traballo. 
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5. O persoal funcionario de carreira que se encontre ao dispor 
do órgano competente ou adscrito provisionalmente a un posto 
de traballo está obrigado a participar nos concursos de 
provisión que se convoquen para postos adecuados ao seu 
corpo ou escala e a solicitar todos os postos situados en 
localidades que se atopen á distancia que se determine 
regulamentariamente da localidade do último posto que ocupou 
con carácter definitivo ou, á súa elección, da localidade do 
posto a que estea adscrito provisionalmente. O incumprimento 
destas obrigas determinará a declaración da situación de 
excedencia voluntaria por interese particular. 
 
Exceptúase do establecido nesta alínea o persoal de novo 
ingreso que non teña unha antigüidade mínima de dous anos 
desde o nomeamento como persoal funcionario de carreira. 
 
6. Regulamentariamente determinaranse os requisitos e o 
procedemento para a realización das adscricións provisionais 
previstas neste artigo.  
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº92, ao apartado 1, de Adición. 
  
Artigo 97.1. Adición. Engadir despois de “… corpo ou escala..” 
o seguinte texto:  
 
“…e consonte a súa carreira profesional, nos termos que 
regulamentariamente se estableza…”. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº93, ao apartado 1, de Adición. 
  
Artigo 97.1. Adición Engadir in fine: 
 
“…e de acordo co procedemento que fixe a consellaría 
competente en materia de función pública.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº91, ao apartado 5, de Supresión. 
  
 Suprimir o parágrafo segundo da aliña quinta. 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº94, ao apartado 5, de Supresión. 
  
Artigo 97.5. Supresión. Suprimir o texto: “…en localidades que 
se atopen a unha distancia inferior a trinta quilómetros…”. 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº95, ao apartado 5, de Supresión. 
  
Artigo 97.5. Supresión. Eliminar texto desde “Exceptúase do…” 
até “…funcionario de carreira.” 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº82, ao apartado 5, de Adición. 
  
Na sétima liña do punto 5 deste artigo, débese engadir despois 
de: "... provisionalmente. ...", o seguinte texto: "..., garantindo 
en todo caso que o seu desprazamento é compatible coa súa 
residencia. ...". 
  
  
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 98.  Adscrición por motivos de saúde ou rehabilitación 
 
1. As administracións públicas incluídas no ámbito de 
aplicación desta lei poden adscribir o persoal funcionario de 
carreira a postos de traballo en distinta unidade ou localidade, 
logo de solicitude baseada en motivos de saúde ou 
rehabilitación da persoa solicitante, do seu cónxuxe ou parella 
de feito ou dun familiar (...) ao seu cargo, cando concorran os 
seguintes requisitos:  
 
a) Informe previo favorable do servizo médico oficial 
correspondente ao réxime da Seguridade Social aplicable á 
persoa interesada. 
 
b) No caso de que a solicitude se basee en motivos de saúde 
ou rehabilitación da persoa solicitante, informe previo favorable 
do respectivo servizo de prevención de riscos laborais sobre a 
procedencia da adaptación do posto de traballo ou, no seu 
defecto, do cambio de posto de traballo ante a situación posta 
de manifesto. 
 
c) Existencia de postos vacantes con asignación orzamentaria.  
 
d) Que o complemento retributivo do posto de destino non sexa 
superior ao do posto de orixe.  
 
e) Que o solicitante reúna os requisitos para o desempeño do 
posto.  
 
A denegación da adscrición deberase motivar. 
 
2. A adscrición regulada neste artigo ten carácter provisional, 
sen prexuízo da aplicación da normativa sobre riscos laborais 
cando esta se basee en motivos de saúde ou rehabilitación do 
persoal funcionario. O posto de traballo de orixe reservarase, 
sempre que se ocupe con carácter definitivo, mentres se 
manteña a causa que motiva a adscrición. 
 
3. Regulamentariamente determinarase o procedemento para a 
realización das adscricións previstas neste artigo, así como 
para a comprobación periódica, e, en todo caso, anual, de que 
persisten as circunstancias que as xustificaron. 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº92, de Adición. 
  
A engádega di así: 
  
" Para o persoal estatutario do Sergas rexerá  o  artigo 33 do 
Decreto 206/2005, do 22 de xullo, de provisión e selección de 
prazas do persoal estatutario do Sergas." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº80, ao apartado 1, de Supresión. 
  
Debe ser eliminado do primeiro parágrafo do PUNTO 1 a 
expresión "de carreira". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº96, ao apartado 1, de Substitución. 
  
Artigo 98.1. Substitución. Substituír polo seguinte texto: 
 
“ As administracións públicas incluídas no ámbito de aplicación 
desta lei poden adscribir o persoal funcionario a postos de 
traballo en distinta unidade ou localidade, logo de solicitude 
baseada en motivos de saúde ou rehabilitación da persoa 
solicitante, do seu cónxuxe ou parella de feito ou dun familiar 
de primeiro grao ou de maior grao, neste último caso sempre 
que acredite que estea a cargo do ou da solicitante.” 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº93, ao apartado 1, de Modificación. 
  
 O texto queda así: 
  
"As administracións públicas incluídas no ámbito de aplicación 
desta lei poden adscribir o persoal funcionario de carreira a 
postos de traballo en distinta unidade ou localidade, logo 
de solicitude baseada en motivos de saúde ou rehabilitación da 
persoa solicitante, do seu cónxuxe ou parella de feito ou 
ascendentes de primeiro grao ou ascendentes de maior grao, 
neste último caso sempre que estean a cargo do ou da 
solicitante, cando concorran os seguintes requisitos:” 
  
__________________________________________ 
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-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº81, ao apartado 1, de Adición. 
  
Debe ser engadido no primeiro parágrafo do PUNTO 1 logo de: 
  
"... ou dun familiar de primeiro grao de consanguinidade" o 
seguinte texto:  
  
"...ou ascendentes de maior grao, neste último caso sempre 
que estean...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº84, ao apartado 3, de Adición. 
  
No punto 3 deste artigo na primeira liña despois de "... 
determinarase ...", débese engadir o seguinte: "...logo de 
negociación coas organizacións sindicais reprentativas,...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº82, ao apartado 3, de Adición. 
  
Debe ser engadido un novo parágrafo ao PUNTO 3, co 
seguinte texto:  
  
"Debido ás condicións específicas do persoal estatutario nesta 
materia, aplicaráselle a este o artigo 33 do Decreto 206/2005, 
do 22 de xullo, de provisión e selección de prazas do persoal 
estatutario do Sergas." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 99.  Permuta de postos de traballo 
 
1. Pódense autorizar permutas de postos de traballo entre 
persoal funcionario de carreira da mesma Administración 
pública ou de entidades públicas instrumentais dependentes 
desta, sempre que concorran as seguintes circunstancias: 
 
a) Que os postos de traballo teñan o mesmo complemento 
retributivo, poidan ser ocupados por persoal funcionario do 
mesmo subgrupo ou grupo de clasificación profesional, no 
suposto de que este non teña subgrupo, corpo ou escala, e a 
súa forma de provisión sexa o concurso ordinario. 
 
b) Que as persoas que pretendan a permuta teñan prestado un 
mínimo de cinco anos de servizos efectivos como persoal 
funcionario de carreira. 
 
c) Que a ningunha das persoas que pretendan a permuta lle 
falte menos de cinco anos para cumprir a idade de xubilación 
forzosa. 
 
2. As permutas de postos de traballo previstas neste artigo 
autorizaranse polo procedemento que se estableza 
regulamentariamente, logo do informe dos correspondentes 
órganos competentes en materia de persoal. 
 
3. O persoal funcionario de carreira ao cal lle fose autorizada 
unha permuta de postos de traballo quedará sometido ao 
seguinte réxime: 
 
a) Deberá permanecer no posto obtido por permuta un mínimo 
de dous anos para poder participar nos concursos de provisión 
de postos de traballo. 
 
b) No prazo de cinco anos a partir da concesión dunha permuta 
non se autorizará outra a ningunha das persoas interesadas. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº201, ao apartado 1, de Adición. 
  
Debe ser engadido no primeiro parágrafo do punto 1 logo da 
expresión: 
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"...da mesma Administración Pública ou de entidades públicas 
instrumentais dependentes desta,..." o seguinte texto: 
  
"...adoptando criterios de publicidade e transparencia,...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº86, ao apartado 1.b), de Supresión. 
  
Na letra b) do punto 1 deste artigo débese suprimir in fine a 
expresión: "...de carreira." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº85, ao apartado 2, de Adición. 
  
No punto 2 deste artigo, débese engadir in fine a seguinte 
frase: "..., e deberá garantirse a súa realización baixo criterios 
de publicidade e transparencia." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº97, ao apartado 2, de Adición. 
  
Artigo 99.2. Adición. Engadir in fine: 
 
“...e garantirase, en todo caso, a igualdade de oportunidades 
mediante a publicación electrónica das persoas interesadas en 
realizaren permutas, coa indicación da localidade, do nivel e 
das características do posto.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº83, ao apartado 2 bis), de Adición. 
  
Debe ser engadido un novo PUNTO 2.bis) co seguinte texto: 
  
"2 bis. Utilizarase este sistema de provisión con garantías de 
igualdade de oportunidades, mediante a publicación electrónica 
das persoas interesadas en realizaren permutas, con indicación 
da localidade, dos niveis e das características do postos." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 100.  Traslado voluntario a sectores prioritarios de 
actividade pública con necesidades específicas de efectivos 
 
1. As administracións públicas incluídas no ámbito de 
aplicación desta lei, no marco da planificación xeral dos seus 
recursos humanos, e sen prexuízo do dereito do persoal 
funcionario de carreira á mobilidade, poderán trasladar 
motivadamente este persoal a órganos, unidades 
administrativas ou entidades públicas instrumentais distintas 
aos do seu destino cando consideren que existen sectores 
prioritarios da actividade pública con necesidades específicas 
de efectivos. 
 
2. O traslado regulado neste artigo, de carácter voluntario, 
levarase a cabo mediante comisión de servizos, que terá unha 
duración de seis meses, prorrogables excepcionalmente por 
outros seis no caso de que se manteñan as necesidades de 
servizo ou funcionais. 
 
3. Ao persoal funcionario trasladado seralle atribuído ben un 
posto de traballo, distinto ao de orixe, para o que reúna os 
requisitos establecidos na relación de postos de traballo, ben 
funcións ou tarefas propias da súa clasificación profesional 
que, por motivos de maior volume de traballo ou conxunturais, 
non poidan ser atendidas con suficiencia polo persoal que 
preste servizos no órgano, unidade administrativa ou entidade 
pública instrumental ao cal se produza o traslado. 
 
4. O persoal funcionario trasladado percibirá as retribucións 
correspondentes ao posto de traballo que realmente 
desempeñe ou as do posto de orixe no caso de que o traslado 
sexa por atribución de tarefas. 
 
5. Os postos de traballo vacantes cubertos temporalmente 
mediante as comisións de servizos previstas neste artigo 
incluiranse nos correspondentes concursos de provisión de 
postos de traballo. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº202, ao apartado 2, de Adición. 
  
Débese engadir ao final do punto 2 o seguinte texto: 
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"...e establecerase un procedemento con criterios obxectivos 
similares aos do concurso, que inclúan mérito e capacidade." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Sección 4ª.  Mobilidade forzosa 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 101.  Comisión de servizos forzosa 
 
1. O persoal funcionario de carreira pode ser adscrito a un 
posto de traballo en comisión de servizos forzosa por un prazo 
máximo de tres meses cando por necesidades do servizo sexa 
urxente a súa provisión e non sexa posible a súa cobertura por 
algún dos sistemas de mobilidade voluntaria previstos neste 
capítulo. 
 
2. No caso de que o posto de traballo desempeñado en 
comisión de servizos forzosa teña asignadas unhas 
retribucións inferiores ás do posto de orixe, percibirase, 
mentres se permaneza en tal situación, un complemento 
retributivo persoal transitorio pola diferenza. Se o posto está 
situado en distinta localidade e, como consecuencia, o persoal 
funcionario afectado modifica o seu lugar de residencia, terá 
dereito ás indemnizacións que se establezan 
regulamentariamente para os traslados forzosos. 
 
3. Regulamentariamente determinaranse as condicións, os 
criterios e o procedemento para a adscrición en comisión de 
servizos forzosa. Na regulación dos criterios de preferencia 
para esta establecerase necesariamente, e por esta orde, a 
prioridade do persoal funcionario que desempeñe o posto de 
traballo na mesma localidade sobre o que o desempeñe en 
distinta localidade, do persoal sen cargas familiares sobre o 
que si as teña, do persoal de menor antigüidade sobre o de 
maior antigüidade e do persoal de menor idade sobre o de 
maior idade. 
 
Nas adscricións de persoal funcionario en comisión de servizos 
forzosa no ámbito da Administración xeral da Comunidade 
Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do 
sector público autonómico será oída a Comisión de Persoal. 
 
4. Quedan excluídos da adscrición en comisión de servizos 
forzosa as funcionarias embarazadas, o persoal funcionario 
que teña a condición de proxenitor de familia numerosa ou 
monoparental e mais o persoal funcionario ao cal se lle 
aplique calquera dos supostos de redución de xornada 
previstos nas alíneas segunda e terceira do artigo 106 ou estea 
a gozar do permiso por lactación regulado no artigo 112. 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº96, ao apartado 1, de Adición. 
  
 Engadir ao remate do parágrafo o seguinte: "..., oída a 
comisión de persoal." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº98, ao apartado 1, de Adición. 
  
Artigo 101.1. Adición. Engadir in fine: 
 
“..., oída a comisión de persoal.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº203, ao apartado 1, de Adición. 
  
Debe ser engadida a seguínte expresión no punto 1: 
  
"oída a comisión de persoal", segundo o texto existente na lei 
vixente 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº95, ao apartado 2, de Supresión. 
  
 Suprimir o seguinte fragmento do parágrafo: "...o persoal 
funcionario afectado modifica o seu lugar de residencia...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº99, ao apartado 2, de Supresión. 
  
Artigo 101.2. Supresión. Suprimir o texto “…e, como 
consecuencia, o persoal funcionario afectado modifica o seu 
lugar de residencia,...”. 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº204, ao apartado 2, de Supresión. 
  
Debe ser eliminada no punto 2 a seguinte expresión: 
  
"...e, como consecuencia, o persoal funcionario afectado 
modifica o seu lugar de residencia,...". 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº87, ao apartado 3, de Adición. 
  
No punto 3 deste artigo ab initio, despois da palabra: 
"Regulamentariamente...", débese engadir: "... e logo de 
negociación coas organizacións sindicais,...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº97, ao apartado 3, de Adición. 
  
 Engadir despois de "Regulamentariamente..." a seguinte frase: 
"..., e logo de negociación coas organizacións sindicais,...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº100, ao apartado 3, de Adición. 
  
Artigo 101.3. Adición. Engadir despois de 
“Regulamentariamente…” o seguinte texto: 
 
“..., e logo de negociación coas organizacións sindicais...”. 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 102.  Traslado por motivos de violencia de xénero 
 
1. As empregadas públicas vítimas de violencia de xénero que 
se vexan obrigadas a abandonar o seu posto de traballo na 
localidade onde viñan prestando servizos para facer efectiva a 
súa protección ou o seu dereito á asistencia social integral 
teñen dereito ao traslado a outro posto de traballo propio do 
seu corpo, escala ou categoría profesional, de análogas 
características, noutra localidade, sen necesidade de que sexa 
vacante de necesaria cobertura. 
 
Para a mobilidade interadministrativa por esta causa non é 
necesario que a relación de postos de traballo permita a 
cobertura do posto por persoal doutras administracións 
públicas. 
 
2. Sen prexuízo do establecido na alínea anterior, as 
devanditas persoas teñen dereito a que se lles comuniquen as 
vacantes de postos situados na mesma localidade ou noutras 
que a interesada expresamente solicite.  
 
3. Regulamentariamente determinaranse a duración e as 
demais condicións do traslado previsto neste artigo, incluída a 
posibilidade, de ser o caso, da transformación en definitivo do 
posto de traballo asignado. 
 
4. O traslado previsto neste artigo ten a consideración de 
forzoso. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº84, ao apartado 1, de Adición. 
  
Débese engadir, despois do primeiro parágrafo do PUNTO 1, 
un novo parágrafo, co seguinte texto: 
  
"Nas actuacións e nos procedementos relacionados coa 
violencia de xénero 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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-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº88, ao apartado 2 bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo punto 2 bis, que terá o seguinte 
contido: 
  
  
"2 bis. Deberá garantirse a protección da intimidade das 
vítimas, en especial os seus datos persoais ou dos seus 
descendentes, así como de calquera outra persoa que estea 
baixo a súa garda ou custodia." 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº98, ao apartado 4, de Adición. 
  
 Engadir o que segue: 
“Nas actuacións e nos procedementos relacionados coa 
violencia de xénero 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.” 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº101, ao apartado 4, de Adición. 
  
Artigo 102.4. Adición. Engadir in fine: 
 
“Nas actuacións e nos procedementos relacionados coa 
violencia de xénero 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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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 103.  Reasignación de efectivos 
 
1. O persoal funcionario de carreira que ocupe un posto de 
traballo que sexa obxecto de supresión como consecuencia 
dun plan de ordenación de recursos humanos pode ser 
destinado a outro posto de traballo polo procedemento de 
reasignación de efectivos. 
 
2. A adscrición ao posto de traballo adxudicado por 
reasignación ten carácter definitivo e equivale, para todos os 
efectos, a unha adxudicación realizada por concurso, sempre 
que o posto suprimido se ocupase con carácter definitivo. No 
cómputo dos prazos de permanencia no posto que esta lei 
establece para poder participar nos procedementos de 
concurso de provisión de postos de traballo incluirase o tempo 
de permanencia no posto suprimido, de este se ter obtido por 
concurso. 
 
3. Para establecer os criterios de asignación de postos de 
traballo polo procedemento de reasignación de efectivos 
teranse en conta, pola orde de prelación con que se enuncian, 
as seguintes situacións e circunstancias do persoal funcionario 
afectado: 
 
a) Funcionarias embarazadas e persoal funcionario ao cal se 
lle aplique calquera dos supostos de redución de xornada 
previstos nas alíneas segunda e terceira do artigo 106 ou estea 
a gozar do permiso por lactación regulado no artigo 112. 
 
b) Cargas familiares. 
 
c) Antigüidade. 
 
d) Idade. 
 
4. Se o posto de traballo asignado por reasignación está 
situado noutra localidade e, como consecuencia, o persoal 
funcionario afectado traslada o seu lugar de residencia, 
percibiranse as seguintes cantidades, sen prexuízo doutras 
axudas que o plan de ordenación de recursos humanos poida 
prever: 
 
a) O aboamento dos gastos de viaxe, incluídos os dos 
integrantes da unidade familiar. 
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b) Unha indemnización de tres axudas de custo da persoa 
afectada e de cada membro da súa familia que efectivamente 
se traslade. 
 
c) O aboamento dos gastos de transporte de mobles e 
equipamento. 
 
d) Unha indemnización de tres mensualidades da totalidade 
das retribucións, agás o complemento de desempeño. 
 
5. O persoal funcionario que, como consecuencia dun proceso 
de reasignación de efectivos, sexa asignado a un posto de 
traballo con menor complemento retributivo do que 
correspondía ao último posto obtido por concurso terá dereito á 
percepción dun complemento persoal e transitorio equivalente 
á diferenza de retribucións entrambos os dous postos, agás, de 
ser o caso, o complemento de desempeño, ata que obteña 
outro posto de traballo con carácter definitivo polos 
procedementos ordinarios de provisión previstos neste capítulo. 
 
A percepción do complemento retributivo previsto nesta alínea 
comporta a obriga de participar no primeiro concurso de 
provisión de postos adecuados ao seu corpo ou escala que se 
convoque desde a reasignación, sen que sexa aplicable o 
requisito de antigüidade mínima no posto previsto nesta lei 
para a participación nestes concursos, así como a obriga de 
solicitar no devandito concurso postos situados en localidades 
que se atopen a unha distancia inferior a trinta quilómetros da 
localidade do último posto obtido por concurso. O 
incumprimento destas obrigas supón a perda do complemento. 
 
A reasignación a un posto de traballo con complemento 
retributivo inferior ao que correspondía ao último posto obtido 
por concurso ten, en todo caso, carácter voluntario para a 
persoa afectada. 
 
6. A reasignación de efectivos no ámbito da Administración 
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades 
públicas instrumentais do sector público autonómico 
producirase en dúas fases, durante as cales se lles poderán 
encomendar ás persoas afectadas tarefas adecuadas ao seu 
corpo ou escala: 
 
a) Reasignación de efectivos dentro da consellaría ou da 
entidade pública instrumental onde estean destinadas as 
persoas afectadas. Corresponde efectuala á consellaría 
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competente en materia de función pública, logo do informe da 
consellaría onde estivesen destinadas as persoas afectadas ou 
á que estivese adscrita a entidade pública instrumental, no 
prazo máximo de seis meses, contados a partir da supresión 
do posto. A reasignación ten carácter obrigatorio e efectuarase 
a un posto de similares características, funcións e retribucións 
ás do suprimido, sen prexuízo do disposto na alínea cuarta. 
Durante esta fase, mentres non se obteña un novo posto de 
traballo, percibiranse íntegras as retribucións do posto que se 
desempeñaba. 
 
b) Reasignación de efectivos noutras consellarías ou entidades 
públicas instrumentais. Se rematada a primeira fase as persoas 
afectadas non obtiveron un posto de traballo na consellaría 
onde estaban destinadas, poderán ser adscritas pola 
consellaría competente en materia de función pública, no prazo 
máximo de tres meses, a postos doutras consellarías e das 
entidades públicas instrumentais adscritas a elas, nas 
condicións establecidas na letra anterior. Durante esta fase 
percibiranse igualmente na súa integridade as retribucións do 
posto de traballo que se desempeñaba, mentres non se obteña 
un novo posto. 
 
As persoas que logo das dúas fases anteriores non obteñan un 
posto de traballo quedarán ao dispor da consellaría competente 
en materia de función pública, e seralles aplicable o réxime 
previsto no artigo 97. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº99, de Supresión. 
  
 Suprimir todo o artigo. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº89, ao apartado 1, de Adición. 
  
No punto 1 deste artigo débese engadir in fine o seguinte: "... 
reasignación de efectivos, previamente negociado coas 
organizacións sindicais." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº102, ao apartado 1, de Adición. 
  
Artigo 103.1. Adición. Engadir in fine: 
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“..., previamente negociado coas organización sindicais.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº85, ao apartado 2, de Supresión. 
  
Debe ser eliminado do PUNTO 2 o seguinte texto:  
  
"...equivale a todos os efectos a unha adxudicación realizada 
por concurso," 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº103, ao apartado 5, de Supresión. 
  
Artigo 103.5. Supresión. Eliminar o texto desde “…así como 
a…” até “.. por concurso...”. 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº104, ao apartado 6.a, de Adición. 
  
Artigo 103.6.a) Adición. Engadir na linea 6 despois de 
“obrigatorio..” o seguinte texto: 
 
“...para postos no mesmo concello e voluntario para postos que 
radiquen en distinto concello…”. 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº86, ao apartado 6.a), de Supresión. 
  
Débese substituír na letra a) do PUNTO 6 a expresión:  
  
“ entidades públicas instrumentais”  
  
polo seguinte texto:    
  
"...organismos adscritos...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº87, ao apartado 6.a), de Adición. 
  
Débese engadir na letra a) do PUNTO 6 logo de:  
  
"... A reasignación ten carácter obrigatorio..." o seguinte texto: 
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"...para postos no mesmo concello e voluntario para postos que 
radiquen en distinto concello...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº88, ao apartado 6.b), de Substitución. 
  
Débese substituír na letra b) do PUNTO 6 a expresión  
  
“ entidades públicas instrumentais” pola de :    
  
"...organismos adscritos...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº89, ao apartado 6.b), de Adición. 
  
A expresión contida na letra b) do PUNTO 6 "... nas condicións 
establecidas na letra anterior" queda condicionada pola 
emenda de adición nº 87 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Sección 5ª.  Mobilidade interadministrativa 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 104.  Mobilidade interadministrativa 
 
1. De acordo co principio de reciprocidade e de conformidade 
co disposto na lexislación básica estatal, así como nos 
convenios de conferencia sectorial ou outros instrumentos de 
colaboración que poidan ser subscritos, o persoal funcionario 
de carreira poderá acceder a postos de traballo doutras 
administracións públicas, consonte os requisitos e as 
condicións que se determinen nas relacións de postos de 
traballo. 
 
2. Os postos de traballo das administracións públicas incluídas 
no ámbito de aplicación desta lei que sexan susceptibles de 
provisión por persoal funcionario de carreira procedente 
doutras administracións cubriranse polos procedementos de 
provisión previstos na presente lei. 
 
3. Esta lei é aplicable ao persoal funcionario de carreira 
procedente doutras administracións públicas que pase a 
ocupar postos de traballo nas administracións incluídas no 
ámbito de aplicación da lei. 
 
4. O persoal funcionario de carreira que, mediante 
transferencia ou por concurso, pase a ocupar con carácter 
definitivo postos de traballo na Administración xeral da 
Comunidade Autónoma de Galicia ou nas entidades públicas 
instrumentais do sector público autonómico integrarase 
plenamente na organización da función pública autonómica, 
nos corpos ou escalas do persoal funcionario da Administración 
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. En todo caso, 
garantirase o mantemento do subgrupo ou grupo que lle 
corresponda de acordo co corpo ou a escala de procedencia, 
así como dos dereitos económicos inherentes á progresión que 
acadase na carreira profesional, sen prexuízo dos dereitos que 
se lle recoñezan na Administración pública de orixe.  
 
Corresponderá aos órganos competentes da Administración de 
orixe a imposición, de ser o caso, da sanción de separación do 
servizo. 
 
5. Os casos de mobilidade xeográfica das funcionarias vítimas 
de violencia de xénero recibirán unha especial consideración 
nos acordos que as administracións públicas incluídas no 



 

 
 

240 

ámbito de aplicación desta lei subscriban coa finalidade de 
facilitar a mobilidade do seu persoal funcionario. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº90, ao apartado 1, de Adición. 
  
Debe ser engadido ao final do PUNTO 1 o seguinte texto:  
  
"...Así mesmo, limitarase a apertura de postos ao persoal das 
administracións coas que haxa convenio de mobilidade, de 
acordo coa representación sindical." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº90, ao apartado 2, de Adición. 
  
No punto 2 deste artigo despois de: " ... procedente doutras 
administracións ...", débese engadir: "...coas que se manteña 
reciprocidade...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº105, ao apartado 4, de Supresión. 
  
Artigo 104.4. Supresión. Eliminar o texto “...ou por concurso...” 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº91, ao apartado 4, de Supresión. 
  
Debe ser eliminado o PUNTO 4 na súa totalidade 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº91, ao apartado 4, de Adición. 
  
No punto 4 deste artigo, débese engadir logo de: " ... dos 
dereitos económicos ..." a expresión: "...e administrativos...". 
__________________________________________ 



 

 
 

241 

 
DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO IV 
 
Xornada de traballo, permisos, licenzas e vacacións 
 
Sección 1ª.  Xornada de traballo do persoal funcionario 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 105.  Xornada de traballo do persoal funcionario 
 
Cada unha das administracións públicas incluídas no ámbito de 
aplicación desta lei determinará a xornada ordinaria e as 
especiais de traballo do persoal funcionario, así como os 
supostos en que aquela pode ser a tempo parcial, logo de 
negociación coa representación do persoal. Así mesmo, 
establecerá a xornada máxima semanal, ou, de ser o caso para 
xornadas especiais, no período de tempo superior que se 
determine, e a fórmula para o cómputo anual da xornada de 
traballo. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº100, de Adición. 
  
Engadir o que segue: 
  
“A duración máxima da xornada ordinaria de traballo é de trinta 
e sete horas e trinta minutos semanais."  
“Así mesmo, durante o período de verán, establecerase unha 
xornada de traballo distinta á xornada ordinaria, que non 
superará as trinta horas semanais e que abranguerá a 
totalidade das vacacións escolares, co obxecto de lles facilitar 
unha conciliación familiar efectiva ao conxunto das 
empregadas e dos empregados púlbicos. Naqueles centros ou 
unidades administrativas onde non sexa posible implantar este 
horario de verán, seralle compensado ao personal en 
proporción á non posibilidade de goce deste dereito.” 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº106, de Adición. 
  
Artigo 105. Adición. Engadir o seguinte texto: 
 
“Durante o período de verán, establecerase unha xornada de 
traballo distinta á xornada ordinaria, que non superará as trinta 
horas semanais e que abranguerá a totalidade das vacacións 
escolares coa finalidade de facilitar a conciliación familiar 
efectiva. Naqueles centros ou unidades administrativas en que 
non sexa posible implantar este horario de verán, 
compensaralle ao persoal.” 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº92, de Adición. 
  
Deben ser engadidos dous novos parágrafos co seguinte texto:  
  
"A duración máxima da xornada ordinaria de traballo queda 
establecida en trinta e sete horas e trinta minutos semanais.  
Así mesmo, durante o período de verán, establecerase unha 
xornada de traballo distinta á xornada ordinaria, que non 
superará as trinta horas semanais e que incluirá a totalidade 
das vacacións escolares co obxecto de lles facilitar unha 
conciliación familiar efectiva ao conxunto das empregadas e 
dos empregados públicos. Naqueles centros ou unidades 
administrativas onde non sexa posible implantar este horario de 
verán, seralle compensado ao persoal en proporción á non 
posibilidade de goce deste dereito." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 106.  Reducións e adaptacións da xornada de traballo 
 
1. O persoal funcionario ten dereito á redución da xornada de 
traballo diaria, coa percepción íntegra das súas retribucións, 
nos casos e coas condicións que se determinan a seguir: 
 
a) Para atender ao coidado do cónxuxe ou parella de feito, dun 
familiar de primeiro grao de consanguinidade ou afinidade, ou 
dun menor en acollemento preadoptivo, permanente ou simple 
por razóns de enfermidade moi grave, concederase unha 
redución por horas completas de ata a metade da duración da 
xornada de traballo diaria por un prazo máximo dun mes, 
prorrogable en circunstancias excepcionais e atendendo á 
extrema gravidade da enfermidade padecida ata unha duración 
máxima total de dous meses. 
 
Se houber máis dunha persoa titular do dereito polo mesmo 
feito causante, o prazo durante o que resulta aplicable a 
redución da xornada prevista nesta letra poderase ratear entre 
esas persoas. 
 
b) Para atender ao coidado do fillo menor de idade por 
natureza ou adopción, ou nos supostos de acollemento 
preadoptivo, permanente ou simple dun menor, que padeza 
cancro (tumores malignos, melanomas e carcinomas) ou 
calquera outra enfermidade grave que implique un ingreso 
hospitalario de longa duración, ou hospitalización a domicilio 
das mesmas características, e requira a necesidade do seu 
coidado directo, continuo e permanente acreditado polo informe 
do Servizo Público de Saúde ou órgano administrativo sanitario 
da Comunidade Autónoma ou, de ser o caso, da entidade 
sanitaria concertada correspondente, concederase unha 
redución por horas completas de polo menos a metade da 
duración da xornada de traballo diaria, como máximo ata que o 
menor faga os dezaoito anos, sempre que ambos os dous 
proxenitores, adoptantes ou acolledores de carácter 
preadoptivo, permanente ou simple traballen. 
 
Regulamentariamente estableceranse as condicións e os 
supostos en que a redución de xornada prevista nesta letra 
poderá acumularse en xornadas completas, logo de 
negociación coas organizacións sindicais máis representativas 
nas administracións públicas incluídas no ámbito de aplicación 
desta lei. 
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Cando concorran en ambos os dous proxenitores, adoptantes 
ou acolledores de carácter preadoptivo, permanente ou simple, 
polo mesmo suxeito e feito causante, as circunstancias 
necesarias para ter dereito á redución de xornada prevista 
nesta letra ou, de ser o caso, poidan ter a condición de 
beneficiarios da prestación establecida para este fin no réxime 
da Seguridade Social que lles sexa aplicable, é requisito para a 
percepción das retribucións íntegras durante o tempo que dure 
a redución da xornada de traballo que o outro proxenitor, 
adoptante ou acolledor de carácter preadoptivo, permanente ou 
simple non cobre as súas retribucións íntegras en virtude do 
previsto nesta letra ou como beneficiario da prestación 
establecida para este fin no réxime da Seguridade Social que 
lle sexa aplicable. En caso contrario, só se terá dereito á 
redución de xornada, coa conseguinte redución de retribucións. 
Así mesmo, no suposto de que ambos os dous proxenitores 
presten servizos no mesmo órgano ou entidade, este poderá 
limitar o exercicio simultáneo da redución de xornada prevista 
nesta letra por razóns fundadas no correcto funcionamento do 
servizo. 
 
2. O persoal funcionario ten dereito á redución da xornada de 
traballo diaria, con diminución proporcional das súas 
retribucións, nos casos e coas condicións que se determinan a 
seguir: 
 
a) Por razóns de garda legal, cando se exerza o coidado 
directo dalgún menor de doce anos, dunha persoa maior que 
requira especial dedicación ou dunha persoa con 
discapacidade que non desempeñe actividade retribuída, 
concederase unha redución por horas completas da xornada 
de traballo diaria, co límite que se determine 
regulamentariamente. 
 
b) Por coidado directo do cónxuxe ou parella de feito ou dun 
familiar ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade 
que, por razóns de idade, accidente ou enfermidade, non se 
poida valer por si mesmo e que non desempeñe actividade 
retribuída, concederase unha redución por horas completas da 
xornada de traballo diaria, co límite que se determine 
regulamentariamente. 
 
c) Para atender ao coidado de fillos prematuros ou que por 
calquera outra causa deban permanecer hospitalizados a 
continuación do parto, nos termos previstos pola alínea 
segunda do artigo 113. 
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3. As funcionarias vítimas de violencia de xénero teñen dereito 
á redución da xornada de traballo diaria 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. 
 
4. 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 
medidas provisionais previas ata transcorridos tres meses 
desde a devandita demanda ou solicitude. 
 
5. 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. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº105, ao apartado 1.a), de Modificación. 
  
O texto quedaría como segue: 
a) Para atender ao coidado do cónxuxe ou parella de feito, dun 
familiar de primeiro grao de consanguinidade ou afinidade, ou 
dun menor en acollemento preadoptivo, permanente ou simple 
por razóns de enfermidade moi grave, ou de persoas maiores 
ou con discapacidade ao cargo directo do empregado ou da 
empregada pública, e tamén de ter a cargo una persoa maior 
que requira especial dedicación ou una persoa con 
diversidade funcional que non desempeñe actividade 
retribuída, concederase unha redución por horas completas de 
ata a metade da duración da xornada de traballo diaria por un 



 

 
 

247 

prazo máximo dun mes, prorrogable en circunstancias 
excepcionais e atendendo á extrema gravidade da enfermidade 
padecida ata unha duración máxima total de dous meses." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº107, ao apartado 1.a), de Adición. 
  
Artigo 106.1.a) Adición. Engadir despois de “… ou afinidade” o 
seguinte texto: 
 
“...ou unha persoa maior que requira especial dedicación ou 
con discapacidade que non desempeñe actividade 
retribuída,…”. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº93, ao apartado 1.a), de Adición. 
  
Debe ser engadido da letra a) do PUNTO 1, logo de:  
  
"a) Para atender ao coidado do cónxuxe ou parella de feito, dun 
familiar de primeiro grao de consanguinidade ou afinidade,..." o 
seguinte texto:  
  
"..., dunha persoa maior que requira especial dedicación, dunha 
persoa con discapacidade que non desempeñe actividade 
retribuída...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº92, ao apartado 1.b), de Supresión. 
  
Na letra b) deste artigo, na terceira liña débense suprimir as 
seguintes palabras: "... cancro  (tumores malignos, melanomas 
e carcinomas) ou calquera outra ...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº108, ao apartado 1.b), de Substitución. 
  
Artigo 106.1.b) Substitución. Substituír o texto “ de polo menos 
a metade de duración ..” polo seguinte: 
“...de ata o setenta e cinco po rcento da…”. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº94, ao apartado 1.b), de Substitución. 
  
Debe ser substituído o texto da letra b) do PUNTO 1 que di : 
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“ ... por horas completas de polo menos a metade...” polo 
seguinte texto:   
  
"...da xornada de traballo ata un setenta e cinco por 
cento desta...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº101, ao apartado 1.b), de Modificación. 
  
  Modificar o texto para que recolla o dereito á redución da 
xornada até un setenta e cinco por cento desta. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº109, ao apartado 1.b), de Adición. 
  
Artigo 106.1.b) Adición. Engadir un novo parágrafo in fine: 
 
“No que atinxe o persoal estatutario do Sergas, para atender ao 
coidado dun fillo ou dunha filla menor con enfermidade grave 
concederase unha redución do setenta e cinco por cento da 
xornada de traballo diario ou acumulada en xornadas 
completas. A prestación de traballo do persoal estatutario 
asimílase ás xornadas irregulares do persoal laboral, o que 
pode reducir a súa xornada desde o setenta e cinco por 
cento ata un máximo do noventa e nove por cento.” 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº110, ao apartado 2.a), de Substitución. 
  
Artigo 106.2.a) Substitución. Substituír o texto desde, 
“retribuída, …” até o final polo seguinte: 
 
“.. concederase a redución da súa xornada de traballo, coa 
diminución das súas retibucións que corresponda.” 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº95, ao apartado 2.a), de Substitución. 
  
Débese substituír a parte final da letra a) do PUNTO 2 que di: 
 
“...por horas completas da xornada de traballo diaria, co límite 
que se determine regulamentariamente.” polo seguinte texto:  
  
"...da xornada de traballo diaria." 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº102, ao apartado 2.a), de Modificación. 
  
 O texto modificado quedará así: 
"a) Por razóns de garda legal, cando se exerza o coidado 
directo dalgún menor de doce anos, dunha persoa maior que 
requira especial dedicación ou dunha persoa con 
discapacidade que non desempeñe actividade retribuída, terá 
dereito á redución da súa xornada de traballo, coa diminución 
das retribucións que corresponda. A concesión da redución de 
xornada poderá eximir da obrigatoridade de asistir ao centro de 
traballo durante todos os días da semana." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº96, ao apartado 2.a), de Adición. 
  
Débese engadir ao final da letra a) do PUNTO 2 o seguinte 
texto: 
  
"A concesión da redución de xornada poderá eximir da 
obrigatoriedade de asistir ao centro de traballo durante todos 
os días da semana." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº97, ao apartado 2.b), de Substitución. 
  
Débese substituír a parte final da letra b) do PUNTO 2 que di: 
  
“...por horas completas da xornada de traballo diaria, co límite 
que se determine regulamentariamente.” polo seguinte texto:  
  
"...da xornada de traballo diaria." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº103, ao apartado 2.b), de Adición. 
  
Engadir: 
  
"A concesión da redución de xornada poderá eximir da 
obligatoriedade de asistir ao centro de traballo durante todos os 
dias da semana." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº99, ao apartado 4 bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo PUNTO 4.bis) co seguinte texto: 
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"4 bis. Os empregados públicos poderán solicitar 
voluntariamente a redución de xornada por interese particular, 
coa correspondente redución proporcional de retribucións. A 
redución será como mínimo dunha hora e como máximo de 
dúas horas e trinta minutos diarios. Na solicitude deberá, en 
todo caso, concretarse a exacta franxa horaria sobre a que 
operaría a dita diminución. 
Só de forma excepcional se poderá conceder unha distribución 
diaria irregular da redución de xornada solicitada ou mesmo a 
súa acumulación en xornadas de traballo completas. A 
xustificación da necesidade desta distribución ou acumulación 
corresponde ao solicitante. 
A concesión da redución de xornada por interese particular 
estará sempre subordinada ás necesidades do servizo, e terá 
unha duración mínima de tres meses e máxima dun ano, 
renovable, por pedimento da persoa interesada cunha 
antelación mínima dun mes á data de finalización. Por 
necesidades de xestión do servizo público afectado, os 
órganos competentes en materia de persoal, de oficio, poderán 
acordar a revogación ou a suspensión da redución de xornada, 
garantindo o dereito do interesado a formular alegacións nun 
prazo máximo de dez días hábiles desde a comunicación da 
proposta de revogación ou suspensión. 
A concesión da redución de xornada por interese particular 
queda automaticamente sen efecto en caso de cambio de 
posto. 
Esta redución de xornada por interese particular poderá 
adaptarse á singularidade do persoal docente e estatutario, 
mediante normativa específica." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº104, ao apartado 5, de Adición. 
  
“Redución de xornada por interese particular. 
Os empregados públicos poderán solicitar voluntariamente a 
redución de xornada por interese particular, coa 
correspondente redución proporcional de retribucións. A 
redución será como mínimo dunha hora e como máximo de 
dúas horas e trinta minutos diarios. 
Na solicitude deberá, en todo caso, concretarse a exacta franxa 
horaria sobre a que operaría a dita diminución. 
Só de forma excepcional se poderá conceder unha distribución 
diaria irregular da redución de xornada solicitada ou mesmo a 
súa acumulación en xornadas de traballo completas. A 
xustificación da necesidade desta distribución ou acumulación 
corresponde ao solicitante. 
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A concesión da redución de xornada por interese particular 
estará sempre subordinada ás necesidades do servizo, e terá 
unha duración mínima de tres meses e máxima dun ano, 
renovable, por pedimento da persoa interesada cunha 
antelación mínima dun mes á data de finalización. Por 
necesidades de xestión do servizo público afectado, os 
órganos competentes en materia de persoal, de oficio, poderán 
acordar a revogación ou suspensión da redución de xornada, 
garantindo o dereito do interesado a formular alegacións nun 
prazo máximo de dez días hábiles desde a comunicación da 
proposta de revogación ou suspensión. 
A concesión da redución de xornada por interese particular 
queda automaticamente sen efecto en caso de cambio de 
posto.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº112, ao apartado 5 bis), de Adición. 
  
Artigo 106.5. Adición. Engadir un novo parágrafo: 
 
“5 bis. As empregadas e os empregados públicos poderán 
solicitar voluntariamente a redución da xornada por interese 
particular, coa correspondente redución proporcional de 
retribucións. A redución será como mínimo dunha hora e como 
máximo de dúas horas e trinta minutos diarios. 
Na solicitude deberá, en todo caso, concretarse a exacta franxa 
horaria sobre a que operaría a dita diminución. 
Só de forma excepcional se poderá conceder unha distribución 
diaria irregular da redución de xornada solicitada ou a súa 
acumulación en xornadas de traballo completo. A xustificación 
da necesidade desta distribución ou acumulación corresponde 
ao ou á solicitante. 
A concesión da redución da xornada por interese particular 
estará sempre subordinada ás necesidades de servizo, e terá 
unha duración mínima de tres meses e máxima dun ano, 
renovable por petición da persoa interesada. Por necesidades 
do servizo público afectado, o órgano competente en materia 
de persoal poderá revogar ou suspender a redución de 
xornada, garantindo o dereito a formular alegacións á persoa 
interesada nun prazo máximo de dez días hábiles. 
A concesión da redución de xornada por interese particular 
queda sen efecto no caso de cambio de posto. 
No caso de persoal docente esta redución de xornada poderá 
adaptarse mediante unha normativa específica á súa 
singularidade.” 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 107.  Teletraballo 
 
Cando a natureza do posto que se desempeñe o permita, e 
sempre que se garanta a correcta prestación dos servizos, os 
empregados públicos poderán realizar todas as funcións do 
seu posto ou algunhas delas fóra das dependencias da 
Administración pública en que estean destinados, mediante o 
emprego das novas tecnoloxías, nos supostos e cos requisitos 
que se determinen regulamentariamente. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº106, de Adición. 
  
 Engadir o que segue: 
"Solicitarase informe previo aos órganos de representación 
correspondentes sobre cada caso no que un empregado ou 
empregada pública se acolla ao teletraballo, e sempre antes da 
súa realización efectiva." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº113, de Adición. 
  
Artigo 107. Adición. Engadir in fine: 
 
“..., logo de informe dos órganos de representación 
correspondentes.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº100, de Adición. 
  
Débese engadir logo da expresión:  
  
"Cando a natureza do posto que se desempeñe o permita..." o 
seguinte texto: 
  
"..., logo de informe aos órganos de representación 
correspondentes,...". 
  
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Sección 2ª.  Permisos retribuídos do persoal funcionario 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 108.  Permisos por falecemento, accidente ou 
enfermidade graves, hospitalización ou intervención cirúrxica 
dun familiar 
 
1. Nos casos de falecemento, accidente ou enfermidade 
graves, hospitalización ou intervención cirúrxica sen 
hospitalización que precise repouso domiciliario do cónxuxe ou 
parella de feito ou dun familiar dentro do primeiro grao de 
consanguinidade ou afinidade, o persoal funcionario ten dereito 
a un permiso de tres días hábiles se o suceso se produce na 
mesma localidade e de cinco días hábiles se se produce en 
distinta localidade. 
 
2. Nos casos de falecemento, accidente, enfermidade grave, 
hospitalización ou intervención cirúrxica sen hospitalización que 
precise repouso domiciliario dun familiar dentro do segundo 
grao de consanguinidade ou afinidade, o persoal funcionario 
ten dereito a un permiso de dous días hábiles se o suceso se 
produce na mesma localidade e de catro días hábiles se se 
produce en distinta localidade. 
 
3. Para os efectos do previsto neste artigo, non se consideran 
como días hábiles os sábados, sen prexuízo das adaptacións 
que se establezan para as xornadas especiais de traballo. 
 
4. Nos casos de falecemento, os días en que se faga uso dos 
permisos regulados neste artigo deberán ser consecutivos e 
inmediatamente posteriores ao feito que xera o dereito a el. 
Nos demais casos poderá facerse uso dos días de forma 
descontinua mentres persista o feito causante e ata o máximo 
de días establecido. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº109, ao apartado 1, de Modificación. 
  
 Modificar o texto para que se tome como referencia para o 
cómputo dos prazos sexa na mesma ou distinta localidade o 
seguinte enunciado:  
"o lugar de residencia habitual do persoal funcionario." 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº101, ao apartado 1, de Adición. 
  
Debe ser engadido no PUNTO 1 logo da expresión: 
"...consanguinidade ou afinidade,..." o seguinte texto: 
  
"..., unha persoa maior que requira especial dedicación ou unha 
persoa con discapacidade que non desempeñe actividade 
retribuída, ...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº108, ao apartado 2, de Modificación. 
  
 Modificar o texto para que o cómputo dos prazos sexa " no 
lugar de residencia habitual do persoal funcionario". E para que 
ese dereito se contemple tamén: "no caso dunha persoa maior 
que requira especial dedicación ou dunha persoa con 
discapacidade que non desempeñe actividade retribuída". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº102, ao apartado 2, de Adición. 
  
Debe ser engadido no PUNTO 2 logo da expresión: 
"...consanguinidade ou afinidade,..." o seguinte texto: 
  
"..., unha persoa maior que requira especial dedicación ou unha 
persoa con discapacidade que non desempeñe actividade 
retribuída, ...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº103, ao apartado 4 bis), de Adición. 
  
Debe ser engadido un novo PUNTO 5 co seguinte texto: 
  
"5. Para o cómputo dos días en que se faga uso dos permisos 
regulados neste artigo, no caso en que o lugar do suceso se 
produza na localidade do domicilio do persoal funcionario ou na 
localidade onde ten o seu posto de traballo, o propio persoal 
funcionario escollerá cal destas localidades se ten que tomar 
como referencia." 
 
__________________________________________ 



 

 
 

256 

 
DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 109.  Permisos por traslado de domicilio 
 
1. O persoal funcionario ten dereito a un permiso por traslado 
de domicilio dun día natural de duración se o traslado ten lugar 
dentro da mesma localidade e de dous días naturais se implica 
cambio de residencia a outra localidade. 
 
2. Se a unidade familiar está integrada por dúas ou máis 
persoas, a duración do permiso previsto neste artigo é de dous 
días naturais se ten lugar dentro da mesma localidade e de 
catro días naturais se implica cambio de residencia a outra 
localidade. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 110.  Permisos para a realización de funcións sindicais, 
de formación sindical ou de representación do persoal 
 
O persoal funcionario ten dereito aos permisos necesarios para 
a realización de funcións sindicais, de formación sindical ou de 
representación do persoal nos termos que se determinen. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº110, de Supresión. 
  
 Suprimir o artigo. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº114, de Supresión. 
  
Artigo 110. Supresión. Eliminar o texto: “nos termos que se 
determinen”. 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº104, de Supresión. 
  
Debe ser suprimido todo o artigo 110 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº93, de Adición. 
  
No parágrafo segundo deste artigo, última liña, despois de: "... 
nos termos que ...", débese engadir o seguinte: "...logo da 
negociación coas organizacións sindicais representativas...". 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 111.  Permiso para concorrer a exames finais, probas 
definitivas de aptitude e probas selectivas no ámbito do 
emprego público 
 
O persoal funcionario ten dereito a un permiso para concorrer a 
exames finais ou outras probas definitivas de aptitude, así 
como para concorrer a probas selectivas no ámbito do 
emprego público. A duración deste permiso abranguerá os 
días da súa realización. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº115, de Substitución. 
  
Artigo 111. Substitución. Substituír o texto desde “A 
duración…” até o final polo seguinte: 
 
“Durante os días da súa celebración e o tempo indispensable 
para os desprazamentos cando sexa necesario.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº105, de Substitución. 
  
Debe ser substituída a expresión do final do parágrafo:  
  
“...o tempo indispensable para a realización dos devanditos 
exames ou probas.”, polo seguinte:  
  
"...o día da celebración da proba ou do  exame, e en todo caso 
o tempo indispensable cando o exame sexa noutra localidade." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº94, de Modificación. 
  
Proponse un novo texto para este artigo, que será o seguinte: 
  
  
"Artigo 111.  Permiso para concorrer a exames, probas 
definitivas de aptitude 
  
O persoal funcionario ten dereito a un permiso para concorrer a 
exames finais, parciais obrigatorios ou outras probas definitivas 
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de aptitude, así como para concorrer a probas selectivas no 
ámbito do emprego público durante os días da súa celebración, 
e o tempo indispensable para os desprazamentos, cando sexa 
necesario." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 112.  Permiso por lactación 
 
1. Por lactación dun fillo menor de doce meses, o persoal 
funcionario ten dereito a ausentarse do posto de traballo 
durante unha hora diaria, a cal se pode dividir en dúas 
fraccións de media hora, ou ben a unha redución da xornada 
de traballo diaria nunha hora, que, a elección da persoa titular 
do dereito, pode aplicarse ao inicio ou ao final da xornada de 
traballo, ou dividirse en dúas fraccións de media hora e 
aplicarse ao inicio e ao final da xornada. 
 
O tempo correspondente a este permiso pode acumularse total 
ou parcialmente en xornadas completas e facerse uso del en 
calquera momento despois do remate do período de duración 
do permiso por parto, adopción ou acollemento. 
 
2. Cando os dous proxenitores traballen, o dereito ao permiso 
por lactación pode ser exercido indistintamente por calquera 
deles ou ratearse a súa duración. 
 
3. Nos supostos de adopción ou acollemento, o dereito ao 
permiso por lactación pode exercerse durante o ano seguinte á 
efectividade da resolución xudicial ou administrativa de 
adopción ou acollemento, sempre que no momento desa 
efectividade o menor non teña feitos os doce meses. 
 
4. Nos supostos de parto, adopción ou acollemento múltiple a 
duración do permiso por lactación incrementarase en 
proporción ao número de fillos. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº96, ao apartado 1, de Adición. 
  
No segundo parágrafo do punto 1 deste artigo, débese engadir 
na primeira liña, despois de: "... a este permiso ..." o seguinte: 
"... que será de vinte semanas e...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº116, ao apartado 1, de Adición. 
  
Artigo 112.1. Adición. Engadir despois de “ a este permiso…” o 
seguinte texto: 
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“...que será de seis meses…”. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº106, ao apartado 1, de Adición. 
  
Débese engadir un novo parágrafo ao final punto 1, co seguinte 
texto: 
  
"O permiso por lactación poderá ser gozado indistintamente 
polo traballador ou pola traballadora pública, en consonancia 
coa Sentenza do 30 de setembro do 2010, do Tribunal de 
Xustiza da Unión Europea, en prol da igualdade entre homes e 
mulleres. Textualmente, a sentenza dispón que: “A evolución 
normativa nacional e a súa interpretación xurisprudencial 
desvinculou do feito biolóxico a lactación natural, 
configurándose actualmente como un mero tempo de coidado a 
favor do fillo que tanto o pai como a nai poden asumir e como 
unha medida conciliadora da vida familiar e laboral tras o goce 
do permiso de maternidade. O permiso concédese por tanto 
aos traballadores e ás traballadoras pola súa condición de 
proxenitores, polo que considerar que so a nai que teña a 
condición de traballadora por conta allea é titular do dereito ao 
goce do permiso controvertido, en tanto que o pai que teña a 
mesma condición unicamente podería gozar dese dereito, sen 
ser titular, pode contribuír a perpetuar unha repartición 
tradicional de funcións entre o home e a muller ao manter os 
homes nunha función subsidiaria das mulleres respecto do 
exercicio da súa función parental.” 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº117, ao apartado 2, de Supresión. 
  
Artigo 112.2. Supresión. Eliminar o texto “Cando os dous 
proxenitores traballen...” 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº107, ao apartado 2, de Supresión. 
  
Debe ser eliminado no punto 2 o seguinte texto:  
  
"Cando os dous proxenitores traballen,..." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº112, ao apartado 2, de Substitución. 
  
 Substituír polo seguinte enunciado: 
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" Os dous proxenitores teñen dereito ao permiso por lactación, 
con independencia da situación laboral que poida ter un deles, 
que será exercido indistintamente por calquera deles ou 
ratearse a súa duración." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº95, ao apartado 2, de Modificación. 
  
Proponse unha nova redacción para o punto 2 deste artigo, que 
terá o seguinte contido:  
"O dereito ao permiso por lactación poderá ser exercido 
indistintamente por calquera das persoas 
implicadas ou ratearse entre elas."  
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 113.  Permiso por nacemento de fillos prematuros ou 
que por calquera outra causa deban permanecer hospitalizados 
a continuación do parto 
 
1. Nos casos de nacemento de fillos prematuros ou que por 
calquera outra causa deban permanecer hospitalizados a 
continuación do parto, o persoal funcionario ten dereito a 
ausentarse do posto de traballo durante un máximo de dúas 
horas diarias mentres dure o período de hospitalización, coa 
percepción íntegra das súas retribucións. 
 
2. Así mesmo, nestes mesmos casos o persoal funcionario ten 
dereito a unha redución por horas completas da súa xornada 
de traballo diaria de ata un máximo de dúas horas, coa 
diminución proporcional das súas retribucións. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº108, ao apartado 1, de Substitución. 
  
Debe ser substituída a expresión do punto 1 que di:   
  
“...un máximo de dúas horas diarias...” polo seguinte texto:  
  
"...ata a metade da xornada...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº109, ao apartado 2, de Substitución. 
  
Debe ser substituída no punto 2 a expresión “...de dúas 
horas...” pola seguinte:  
  
"...da metade da xornada...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº113, ao apartado 1 e 2, de Modificación. 
  
 Modificar o tempo de redución de xornada configurado como 
dereito, que pasa dun "máximo de dúas horas ", a "ata a 
metade da xornada". 
__________________________________________ 



 

 
 

264 

 
DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 114.  Permisos para a realización de exames prenatais e 
técnicas de preparación ao parto 
 
1. As funcionarias embarazadas teñen dereito aos permisos 
necesarios para a realización de exames prenatais e técnicas 
de preparación ao parto. 
 
2. O persoal funcionario ten dereito aos permisos necesarios 
para acompañar o cónxuxe ou a parella de feito á realización 
de exames prenatais e técnicas de preparación ao parto. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 115.  Permisos para a realización de tratamentos de 
fecundación asistida 
 
1. O persoal funcionario ten dereito aos permisos 
retribuídos necesarios para a realización de tratamentos de 
fecundación asistida. A duración destes permisos 
limitarase ao tempo preciso para a práctica dos ditos 
tratamentos e a súa concesión condiciónase á 
xustificación previa da necesidade da realización daqueles 
dentro da xornada de traballo. Se a necesidade de 
desprazamento para recibir o tratamento o xustifica, a 
duración do permiso será de dous días hábiles. 
  
2. O persoal funcionario ten dereito aos permisos necesarios 
para acompañar o cónxuxe ou a parella de feito á realización 
de tratamentos de fecundación asistida, nos termos 
establecidos pola alínea anterior. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº97, ao apartado 1, de Supresión. 
  
No punto 1 deste artigo, débese suprimir o seguinte: "...sempre 
que se leven a cabo en centros do Servizo Nacional de Saúde 
ou en centros con concerto do réxime especial da Seguridade 
Social do persoal funcionario. ...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº118, ao apartado 1, de Supresión. 
  
Artigo 115.1. Supresión. Eliminar o texto “...sempre que se 
leven a cabo en centros do Servizo Nacional de Saúde ou en 
centros con concerto do réxime especial da Seguridade Social 
do persoal funcionario...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº110, ao apartado 1, de Supresión. 
  
Debe ser eliminado o seguinte texto do punto 1: 
  
"..., sempre que se leven a cabo en centros do Servizo 
Nacional de Saúde ou en centros con concerto do réxime 
especial da Seguridade Social do persoal funcionario. ...". 
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__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº119, ao apartado 1, de Adición. 
  
Artigo 115.1. Adición. Engadir in fine: 
 
“O persoal funcionario terá dereito a ausentarse para realizar 
revisións médicas, para acompañar a revisións médicas ou 
tratamentos os fillos e as fillas, a ou o cónxuxe ou parella de 
feito e as persoas maiores ao seu cargo polo tempo 
necesario, logo de aviso e xustificación da necesidade da súa 
realización durante a xornada de traballo.” 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 116.  Permisos por accidente ou enfermidade moi graves 
 
1. Nos casos de accidente ou enfermidade moi graves do 
cónxuxe ou parella de feito ou dun familiar dentro do primeiro 
grao de consanguinidade ou afinidade, o persoal funcionario 
ten dereito a un permiso para atender ao coidado desas 
persoas cunha duración máxima de trinta días naturais. 
 
2. Cada accidente ou enfermidade xera o dereito a un único 
permiso, que, dentro da duración máxima de trinta días 
naturais, se pode empregar de forma separada ou acumulada. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº114, ao apartado 1, de Adición. 
  
 Incorporar  que ese permiso se contemple tamén para o 
seguinte caso: "para o caso de ter a cargo unha persoa maior 
que requira especial dedicación ou unha persoa con 
diversidade funcional que non desempeñe actividade 
retribuída". 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº111, ao apartado 1, de Adición. 
  
Debe ser engadido no punto 1 logo da expresión:  
  
"Nos casos de accidente ou enfermidade moi graves do 
cónxuxe ou parella de feito,..." o seguinte texto: 
  
"...dunha persoa maior que requira especial dedicación ou 
dunha persoa con discapacidade que non desempeñe 
actividade retribuída ao seu cargo,...". 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº98, ao apartado 2, de Supresión. 
  
O punto 2 deste artigo débese suprimir. 
 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº112, ao apartado 2, de Supresión. 
  
Debe ser eliminado o punto 2 do artigo na súa totalidade. 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 117.  Permisos para o cumprimento de deberes 
inescusables de carácter público ou persoal, de deberes 
relacionados coa conciliación da vida familiar e laboral e mais 
de asistencia a consultas e revisións médicas 
 
1. O persoal funcionario ten dereito aos permisos necesarios 
para o cumprimento de deberes inescusables de carácter 
público ou persoal e de deberes relacionados coa conciliación 
da vida familiar e laboral. A duración destes permisos limitarase 
ao tempo indispensable para o cumprimento dos deberes que 
os xustifican. 
 
2. Así mesmo, o persoal funcionario ten dereito a ausentarse 
do seu posto de traballo durante o tempo indispensable para a 
asistencia a consultas e revisións médicas, sempre que estas 
se deban realizar durante a xornada laboral e se atopen 
incluídas na carteira de servizos do sistema sanitario público. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº115, ao apartado 1, de Adición. 
  
 Engadir logo de: "deberes relacionados coa conciliación da 
vida familiar e laboral"  o seguinte texto: "... que abranguerán o 
eido escolar das persoas menores ao seu cargo". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº99, ao apartado 2, de Supresión. 
  
No punto 2 deste artigo, débese suprimir a seguinte frase: "...e 
se atopen incluídas na carteira de servizos do Sistema sanitario 
público." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº113, ao apartado 2 bis), de Adición. 
  
Debe ser engadido un novo punto 3 ao artigo co seguinte texto: 
  
"3. O persoal funcionario terá dereito a ausentarse para  
acompañar a revisións médicas ou tratamentos a fillas e fillos, 
o seu cónxugue ou parella de feito e as persoas maiores e 
dependentes ao seu cargo polo tempo necesario, con aviso 
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previo e xustificación da necesidade da realización dentro da 
xornada de traballo." 
 
__________________________________________ 



 

 
 

271 

 
DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 118.  Permisos por asuntos particulares 
 
1. O persoal funcionario ten dereito a permisos por asuntos 
particulares, sen necesidade de xustificación, coa duración 
prevista na lexislación básica do Estado. 
 
2. A concesión dos permisos regulados neste artigo queda 
condicionada ás necesidades do servizo. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº120, ao apartado 1, de Substitución. 
  
Artigo 118.1. Substitución. Substituír todo o parágrafo polo 
seguinte: 
 
“ 1. O persoal funcionario ten dereito a permisos por asuntos 
propios cunha duración máxima de nove días ao ano, sen 
necesidade de xustificación e atendendo sempre ás 
necesidades do servizo. Igualmente terán dereito a dispoñer de 
dous días adicionais ao cumprir o sexto trienio, que se 
incrementará nun día adicional por cada trienio cumprido a 
partir do oitavo. 
Cando os días 24 e 31 de decembro coincidan en sábado ou 
domingo, terase dereito a dous días adicionais de asuntos 
propios. O persoal que traballe os días 24 e 31 de decembro 
poderá gozar de dous días adicionais de asuntos propios.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº114, ao apartado 1, de Adición. 
  
Débense engadir 3 novos parágrafos ao punto 1, co seguinte 
texto: 
  
"Poderase dispoñer de ata nove días ao ano, como máximo, de 
permiso por asuntos persoais sen xustificación, atendendo 
sempre ás necesidades do servizo. Así mesmo, terase dereito 
ao gozo de dous días adicionais ao cumprir o sexto trienio, que 
se incrementará nun día adicional por cada trienio cumprido a 
partir do oitavo.  
Ademais, cando os días 24 e 31 de decembro coincidan en 
sábado, domingo ou día non laborable, terase dereito a dous 
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días adicionais de asuntos persoais. Así mesmo, o persoal que 
traballe os días 24 e 31 de decembro poderá gozar de dous 
días adicionais de asuntos persoais.  
Incorporarase un día adicional de asuntos persoais por cada 
unha das festividades locais de ámbito nacional de carácter 
retribuído, non recuperable e non substituíble pola Comunidade 
Autónoma, cando coincidan en sábado no dito ano”. 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº121, ao apartado 2, de Adición. 
  
Artigo 118.2. Adición. Engadir in fine: 
 
“..., podéndose acumular ás vacacións.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº115, ao apartado 2, de Adición. 
  
debe engadirse ao final do punto 2 o seguinte texto: 
  
"..., podéndose acumular ás vacacións." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 119.  Permiso por matrimonio ou unión de feito 
 
Nos casos de matrimonio ou unión de feito, o persoal 
funcionario ten dereito a un permiso retribuído de quince días 
naturais ininterrompidos. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 120.  Permisos para a formación militar dos reservistas 
voluntarios ou dos aspirantes a tal condición 
 
O persoal funcionario que teña a condición de reservista 
voluntario ou aspire a adquirir tal condición ten dereito aos 
permisos necesarios para a realización dos períodos de 
formación militar, básica e específica, e de formación 
continuada previstos na lexislación da carreira militar. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº122, de Supresión. 
  
Artigo 120, Supresión. Suprimir o artigo. 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº116, de Supresión. 
  
Debe ser eliminado o artigo 120 na súa totalidade 
__________________________________________ 



 

 
 

275 

 
DITAME DA COMISIÓN: 

Sección 3ª.  Permisos do persoal funcionario por motivos de 
conciliación da vida persoal, familiar e laboral 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 121.  Permiso por parto 
 
1. Nos casos de parto, a nai funcionaria ten dereito a un 
permiso retribuído de dezaoito semanas ininterrompidas, 
que se distribuirán a elección da persoa titular do dereito, 
sempre que seis semanas sexan inmediatamente 
posteriores ao parto. 
 
2. A duración do permiso previsto neste artigo ampliarase nos 
casos e polos períodos que a seguir se determinan: 
 
a) Discapacidade do fillo, dúas semanas máis. 
 
b) Partos múltiples, dúas semanas máis por cada fillo a partir 
do segundo. 
 
c) Partos prematuros e aqueles nos cales, 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. Cando os dous proxenitores traballen, a nai poderá optar por 
que o outro proxenitor faga uso dunha parte determinada e 
ininterrompida do período do permiso posterior ao parto, de 
forma simultánea ou sucesiva ao da nai, sen que nos casos de 
aproveitamento simultáneo a suma dos períodos de duración 
do permiso poida exceder os límites establecidos neste artigo. 
O outro proxenitor poderá seguir facendo uso do permiso por 
parto aínda que no momento previsto para a reincorporación da 
nai ao traballo esta se encontre en situación de incapacidade 
temporal. 
 
4. Nos casos de falecemento da nai, o exercicio do dereito ao 
permiso previsto neste artigo corresponderá ao outro 
proxenitor, descontándose, de ser o caso, o período de 
duración do permiso consumido pola nai falecida. 
 
5. 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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6. Durante a duración do permiso previsto neste artigo o 
persoal funcionario pode participar nos cursos de formación 
que convoque a Administración pública. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº116, ao apartado 1, de Substitución. 
  
 Modificar o período  do permiso por parto, pasando de "16 
semanas ininterrompidas" a "...vinte e seis semanas 
ininterrompidas...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº123, ao apartado 1, de Substitución. 
  
Artigo 121.1. Substitución. Substituír “dezaseis” por “...vinte...”. 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº117, ao apartado 1, de Substitución. 
  
Debe ser substituída a expresión do punto 1: " dezaseis 
semanas", pola de: “...vinte semanas...”. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº101, ao apartado 1, de Modificación. 
  
No punto 1 deste artigo onde di: "... dezaseis semanas ...", 
debe dicir: "...vinte semanas...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº100, ao apartado 1, de Adición. 
  
Na primeira liña do punto 1 deste artigo, despois de: "... 
permiso retribuído ...", débese engadir a palabra: "...mínimo...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº118, ao apartado 2.c), de Supresión. 
  
Debe ser eliminada o texto da parte final da letra c) do punto 2 
que di: "...ata un máximo de trece semanas adicionais." 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº124, ao apartado 5, de Adición. 
  
Artigo 121.5. Adición. Engadir despois de “...completa...” o texto 
“...e/...”. 
  
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 122.  Permiso por adopción ou acollemento 
 
1. Nos casos de adopción ou acollemento, tanto 
preadoptivo como permanente ou simple, o persoal 
funcionario ten dereito a un permiso retribuído de dezaoito 
semanas ininterrompidas, do que se fará uso, por elección 
da persoa titular do dereito, en calquera momento 
posterior á efectividade da resolución xudicial pola que se 
constitúa a adopción ou da efectividade da decisión 
administrativa ou xudicial de acollemento, sen que en 
ningún caso un mesmo menor poida dar dereito a varios 
períodos de aproveitamento deste permiso. 
 
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. 
 
b) Adopción ou acollemento múltiple, dúas semanas máis por 
cada menor adoptado ou acollido a partir do segundo. 
 
3. Cando os dous proxenitores traballen, o período de duración 
do permiso distribuirase a elección deles, que poderán facer 
uso do permiso de forma simultánea ou sucesiva, sempre en 
períodos ininterrompidos e sen que nos casos de 
aproveitamento simultáneo a suma dos períodos de duración 
do permiso poida exceder os límites establecidos neste artigo. 
 
4. 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. 
 
5. Durante a duración do permiso previsto neste artigo o 
persoal funcionario pode participar nos cursos de formación 
que convoque a Administración pública. 
 
6. Os supostos 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. 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº117, ao apartado 1, de Substitución. 
  
Modificar o prazo  do permiso, pasándoo de "16 semanas 
ininterrompidas" a "...vinte e seis semanas ininterrompidas...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº119, ao apartado 1, de Substitución. 
  
Debe ser substituída a palabra do punto 1 “...dezaseis...” pola 
de:  “...vinte...”. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº125, ao apartado 4, de Adición. 
  
Artigo 122.4. Adición. Engadir despois de “completa” o texto 
“...e/...”. 
  
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 123.  Especialidades nos casos de adopción ou 
acollemento internacional 
 
1. Nos casos de adopción ou acollemento internacionais, o 
persoal funcionario ten dereito, se for necesario o 
desprazamento previo ao país de orixe do menor, a un permiso 
de ata tres meses de duración, fraccionables a elección da 
persoa titular do dereito, e durante os cales se percibirán 
exclusivamente as retribucións básicas. 
 
2. Con independencia do previsto na alínea anterior, nos casos 
recollidos por este artigo o permiso por adopción ou 
acollemento pode iniciarse ata catro semanas antes da 
efectividade da resolución xudicial pola que se constitúa a 
adopción ou da efectividade da decisión administrativa ou 
xudicial de acollemento. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 124.  Permiso do outro proxenitor por nacemento, 
acollemento ou adopción dun fillo 
 
1. Nos casos de nacemento, acollemento ou adopción dun fillo, 
o persoal funcionario que non estea a gozar do permiso por 
parto ou por adopción ou acollemento previsto nesta lei ten 
dereito a un permiso retribuído de vinte e nove días naturais de 
duración, do cal se fará uso a partir da data do nacemento, da 
efectividade da decisión administrativa ou xudicial de 
acollemento ou da efectividade da resolución xudicial pola que 
se constitúa a adopción. Nos casos de parto, adopción ou 
acollemento múltiple, a duración deste permiso incrementarase 
nunha semana máis. 
 
2. O permiso previsto neste artigo é independente do uso 
compartido do permiso por parto ou por adopción ou 
acollemento. 
 
3. O persoal funcionario que estea a gozar do permiso por 
parto ou por adopción ou acollemento pode facer uso do 
permiso previsto neste artigo inmediatamente a continuación 
do remate do período de duración daquel nos seguintes 
supostos: 
 
a) Cando a persoa titular do dereito falecese 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. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº118, ao apartado 3.c) bis), de Adición. 
  
 Incluír a seguinte redacción: 
"c bis) Cando as persoas  proxenitoras non estean casadas nin 
estean unidas de feito en análoga relación de afectividade." 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº126, ao apartado 3.c) bis), de Adición. 
  
Artigo 124.3.c) Adición. Engadir novo apartado: 
 
“c bis) Cando as persoas proxenitoras non estean casadas nin 
unidas de feito en análoga relación de afectividade.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº120, ao apartado 3.c) bis), de Adición. 
  
Débese engadir unha nova letra d) ao  punto 3 co seguinte 
texto: 
  
"d) Cando as persoas proxenitoras non estean casadas nin 
estean unidas de feito en análoga relación de afectividade." 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 125.  Garantía de dereitos 
 
Nos permisos regulados nesta sección o persoal funcionario 
ten recoñecidas, con carácter xeral, as seguintes garantías: 
 
a) O período de duración destes permisos computarase como 
de servizo efectivo para todos os efectos. 
 
b) A plenitude dos seus dereitos económicos e os do outro 
proxenitor funcionario durante todo o período de duración do 
permiso e, de ser o caso, durante os períodos posteriores ao 
remate daquel, se, de acordo coa normativa aplicable, o dereito 
a percibir algún concepto retributivo se determina en función do 
período de aproveitamento do permiso. 
 
c) O dereito a se reintegrar ao seu posto de traballo en termos 
e condicións que non lle resulten menos favorables que o 
aproveitamento do permiso, así como a se beneficiar de 
calquera mellora nas condicións de traballo que lle puidese 
corresponder durante a súa ausencia. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Sección 4ª.  Licenzas do persoal funcionario 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 126.  Licenza por risco no embarazo ou durante o 
período de lactación natural 
 
1. Nos casos de risco no embarazo previstos na lexislación de 
prevención de riscos laborais en que non sexa posible a 
adaptación das condicións de traballo, ou esta non elimine o 
risco, nin sexa posible o cambio de posto ou de funcións da 
funcionaria embarazada, esta ten dereito a unha licenza 
durante o período de tempo necesario para a protección da súa 
saúde e a do feto, mentres persista a imposibilidade de 
reincorporarse ao seu posto de traballo ou a outro posto 
compatible co seu estado. 
 
2. Así mesmo, nos casos de risco durante o período de 
lactación natural do fillo menor de doce meses previstos na 
lexislación de prevención de riscos laborais, as funcionarias 
teñen dereito a unha licenza nos mesmos termos regulados na 
alínea anterior. 
 
3. Garantirase a plenitude de dereitos económicos das 
funcionarias durante o período de gozo das licenzas reguladas 
neste artigo nos termos previstos pola alínea cuarta do artigo 
145 desta lei. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº121, ao apartado 1 bis), de Adición. 
  
Debe engadirse un novo apartado 1 bis, co seguinte texto: 
  
"1 bis. Para favorecer a adaptación das condicións de traballo 
das funcionarias embarazadas, as administracións públicas 
elaborarán coa representación legal do persoal unha relación 
dos postos de traballo sen risco para o embarazo, así como un 
protocolo de actuación no embarazo e na lactación." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº122, ao apartado 1 ter), de Adición. 
  
Débese engadir un novo apartado 1 ter, co seguinte texto: 
  
"1 ter. De existir un posiblel risco para a seguridade e a saúde 
ou unha posible repercusión sobre o embarazo ou a lactación 
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das traballadoras ou para o seu fillo ou filla, a Administración 
afectada adoptará as medidas precisas para evitar a exposición 
ao devandito risco, adaptando as condicións ou o tempo de 
traballo da traballadora. Estas medidas incluirán a prohibición 
de traballo penoso ou perigoso ou o cambio a un posto de 
traballo exento de risco."  
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº123, ao apartado 1 quater), de Adición. 
  
Débese engadir un novo punto 1. quater) co seguinte texto: 
  
1 quater. Na vixilancia da saúde debe terse en conta, en 
especial, os riscos que poden afectar as traballadoras en 
situación de embarazo, parto recente ou lactación natural, e 
tamén no que respecta a fertilidade de homes e mulleres.  
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº124, ao apartado 1 quinquies), de Adición. 
  
Debe engadirse un novo apartado 1. quinquies) co seguinte 
texto: 
  
1 quinquies. Poñerase á disposición das traballadoras algún 
lugar limpo, confortable e privado para a extracción e o 
almacenamento do leite materno (sala de lactación). 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº205, ao apartado 1 sexies), de Adición. 
  
Debe engadirse un novo punto 1. sexies) co seguinte texto: 
  
"1 sexies. Nos casos de risco no embarazo previstos na 
lexislación de prevención de riscos laborais nos que non sexa 
posible a adaptación das condicións de traballo, ou a mesma 
non elimine o risco, nin sexa posible o cambio de posto ou de 
funcións da funcionaria embarazada, esta ten dereito a unha 
licenza durante o período de tempo necesario para a 
protección da súa saúde e a do feto, mentres persista a 
imposibilidade de se reincorporar ao seu posto de traballo ou a 
outro posto compatible co seu estado." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº120, ao apartado 2 bis), de Adición. 
  
 Incorporar como nova alínea dúas: 
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"2. As administracións públicas elaborarán coa representación 
legal do persoal unha relación dos postos de traballo sen risco 
para o embarazo, así como un protocolo de actuación no 
embarazo e na lactación. De existir un posible risco para a 
seguridade e a saúde ou unha posible repercusión sobre o 
embarazo ou a lactación das traballadoras ou para o seu fillo 
ou filla, adoptaranse as medidas precisas para evitar a 
exposición ao devandito risco, adaptando as condicións ou o 
tempo de traballo da traballadora afectada. Estas medidas 
incluirán a non realización de traballo nocturno ou a quendas, o 
cambio de quenda, a prohibición de traballo penoso ou 
perigoso, ou o cambio a un posto de traballo exento de risco.  
 
Na vixilancia da saúde deberá terse en conta, en especial, os 
riscos que poidan afectar as traballadoras en situación de 
embarazo, parto recente ou lactación natural, e tamén no que 
respecta a fertilidade de homes e mulleres. As probas médicas 
teñen que ser específicas e coa periodicidade suficiente para 
detectar posibles alteracións. 
 
Poñerase á disposición das traballadoras algún lugar limpo, 
confortable e privado para a extracción e o almacenamento do 
leite materno (sala de lactación)." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº127, ao apartado 3 bis), de Adición. 
  
Artigo 126.3. Adición. Engadir novo parágrafo: 
 
“3 bis. As administracións públicas elaborarán, oída a 
representación legal do persoal, unha relación de postos de 
traballo sen risco para o embarazo e un protocolo de actuación 
no embarazo e na lactación. 
De existir un posible risco para a seguridade e a saúde ou unha 
posible repercusión no embarazo ou na lactación das 
traballadoras ou para o seu fillo ou a súa filla, a Administración 
adoptará as medidas para evitar a súa exposición ao dito risco, 
adaptando as condicións ou o tempo de traballo da traballadora 
afectada. Estas medidas incluirán a non realización de traballo 
nocturno ou en quendas, o cambio de quenda, a prohibición da 
realización de traballo penoso ou perigoso, ou o cambio a un 
posto exento de riscos. 
Na vixilancia da saúde teranse en conta os riscos que poden 
afectar a saúde das traballadoras en situación de embarazo, 
parto recente ou lactación natural, e tamén no que respecta a 
fertilidade de homes e mulleres.” 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº128, ao apartado 3 ter), de Adición. 
  
Artigo 126.3. Adición. Engadir novo parágrafo: 
 
“3 ter. Poñerase á disposición das traballadoras un espazo 
limpo, confortable e privado para a extracción e 
o almacenamento de leite materno.” 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 127.  Licenzas por asuntos propios 
 
1. Pódense conceder licenzas por asuntos propios sen 
retribución, cunha duración que, acumulada, non excederá tres 
meses cada dous anos de prestación de servizos efectivos. 
 
2. A concesión das licenzas previstas neste artigo está 
subordinada, en todo caso, ás necesidades do servizo. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº125, ao apartado 1, de Adición. 
  
Debe engadirse ao final do punto 1 o seguinte texto:     
  
"O persoal interino poderá acollerse a esta licenza na 
proporción ao tempo que leve desempeñando o posto de 
traballo en que estea prestando servizos nese momento, ou na 
proporción á previsión que poida existir de permanencia nese 
posto." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº129, ao apartado 2, de Adición. 
  
Artigo 127.2. Adición. Engadir in fine: 
 
“O persoal interino poderá acollerse a esta licenza na 
proporción ao tempo que leve desempeñando o posto de 
traballo en que estea prestando servizos ou na proporción da 
previsión que exista de permanencia no posto.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº102, ao apartado 2 bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo punto 2 bis, que terá o seguinte 
contido: 
  
"2 bis. O persoal interino que leve máis de dous anos 
prestando servizos poderá acollerse a esta licenza." 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº121, ao apartado 2 bis), de Adición. 
  
Engadir o seguinte: 
"O persoal interino poderá acollerse a esta licenza na 
proporción ao tempo que leve desempeñando o posto de 
traballo en que estea prestando servizos nese momento, ou na 
proporción á previsión que poida existir de permanencia nese 
posto.” 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 128.  Licenzas por enfermidade 
 
1. As enfermidades que impidan o normal desempeño das 
funcións públicas darán lugar, sempre que non proceda a 
xubilación por declaración de incapacidade permanente, a 
licenzas que se concederán consonte o establecido no réxime 
da Seguridade Social que resulte aplicable. 
 
2. Os dereitos económicos do persoal funcionario durante o 
período de gozo das licenzas reguladas neste artigo e as súas 
prórrogas son os previstos pola alínea terceira do artigo 145 
desta lei. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº130, ao apartado 2, de Substitución. 
  
Artigo 128.2. Substitución. Substituír o parágrafo polo seguinte: 
 
“2. Os dereitos económicos do persoal funcionario durante o 
período de gozo das licenzas reguladas neste artigo e as súas 
prórrogas comprenderán a totalidade das súas retribucións.” 
 
__________________________________________ 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº107, de Adición. 
  
Débese engadir un novo artigo 128 bis) na Sección 4.ª 
O texto dirá así: 
"Permiso para a formación.  
Os empregados e as empregadas públicas teñen dereito a un 
crédito mínimo anual de setenta e cinco horas para a formación 
continua e para a actualización permanente dos seus 
coñecementos e capacidades profesionais dentro do horario 
laboral." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 129.  Licenzas para a realización de estudos sobre 
materias directamente relacionadas coa Administración pública 
 
1. Pódense conceder licenzas ao persoal funcionario para a 
realización de estudos sobre materias directamente 
relacionadas coa Administración pública polo período máximo 
que regulamentariamente se determine, durante as cales se 
percibirán exclusivamente as retribucións básicas. 
 
2. As licenzas previstas neste artigo pódense conceder 
igualmente ao persoal funcionario en prácticas que xa estivese 
prestando servizos remunerados na Administración como 
persoal funcionario de carreira, durante o tempo que se 
prolongue o curso selectivo ou o período de prácticas. Se os 
servizos como persoal funcionario de carreira se prestasen na 
mesma Administración en que se adquiriu a condición de 
persoal funcionario en prácticas, poderá optarse entre percibir 
as retribucións básicas que correspondan como persoal 
funcionario de carreira ou as retribucións previstas para o 
persoal funcionario en prácticas. Se os servizos como persoal 
funcionario de carreira se prestasen nunha Administración 
distinta daquela en que se adquiriu a condición de persoal 
funcionario en prácticas, percibiranse necesariamente as 
retribucións fixadas nesta última para o persoal funcionario en 
prácticas. 
 
3. A concesión das licenzas reguladas neste artigo está 
subordinada, en todo caso, ás necesidades do servizo e 
require informe favorable do órgano competente en materia de 
xestión do persoal. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº103, ao apartado 1, de Supresión. 
  
No punto 1 deste artigo, débese suprimir in fine o seguinte: 
"...durante as cales se percibirán exclusivamente as 
retribucións básicas." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº126, ao apartado 1, de Substitución. 
  
Debe ser substituída a expresión final do punto 1 que di: 
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“...exclusivamente as retribucións básicas.” polo seguinte texto:  
  
"...todas as retribucións completas. No caso do persoal docente 
e estatutario establecerase regulamentariamente o réxime de 
licenzas e estudos."  
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº122, ao apartado 1, de Modificación. 
  
 O texto modificado queda como segue: 
"Pódense conceder licenzas ao persoal funcionario de carreira 
para a realización de estudos sobre materias directamente 
relacionadas coa Administración pública e polo período máximo 
que regulamentariamente se determine, durante as cales se 
percibirán exclusivamente todas as retribucións completas. No 
caso do persoal docente e estatutario establecerase 
regulamentariamente o réxime de licenzas e estudos." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº206, ao apartado 3, de Adición. 
  
Debe ser engadido ao final do punto 3 o seguinte texto: 
  
"Estas licenzas regularanse de xeito similar ás licenzas do 
artigo 127, cunha duración que, acumulada, non excederá tres 
meses cada dous anos de prestación de servizos efectivos." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº207, ao apartado 3 bis), de Adición. 
  
Debe engadirse un novo punto 4 co seguinte texto: 
  
"4. Os órganos de representación correspondentes deben ser 
informados do número de licenzas e do nome das persoas que 
se acollan a ela."  
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 130.  Licenzas para a participación en proxectos ou 
programas de cooperación para o desenvolvemento e de 
acción humanitaria 
 
1. Pódense conceder licenzas ao persoal funcionario para a 
participación en proxectos ou programas de cooperación para o 
desenvolvemento e de acción humanitaria por un período non 
superior a seis meses, nos casos en que non proceda o 
outorgamento da comisión de servizos prevista na alínea 
cuarta do artigo 26 da Lei 3/2003, do 19 de xuño, de 
cooperación para o desenvolvemento, ou na norma que o 
substitúa. Estas licenzas poderán ter carácter retribuído, nos 
supostos e cos requisitos que regulamentariamente se 
determinen. 
 
2. A concesión das licenzas reguladas neste artigo está 
subordinada, en todo caso, ás necesidades do servizo.  
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº123, ao apartado 2 bis), de Adición. 
  
 Incorporar o seguinte texto: 
"3. Comunicarase de xeito obrigatorio calquera situación que 
atinxa deste artigo aos órganos de representación das 
traballadoras e traballadores." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 130 bis).  Licenza para supostos de hospitalización 
prolongada 
 
O persoal funcionario ao servizo das administracións 
públicas terá dereito a unha licenza de ata un mes de 
duración, de carácter non retribuída, no caso de 
hospitalización prolongada por enfermidade grave ou 
enfermidade que implique repouso domiciliario do ou da 
cónxuxe ou de parentes que convivan co traballador ou a 
traballadora. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº208, de Adición. 
  
Debe ser engadido un novo artigo 130. bis) co seguinte texto: 
  
Artigo 130 bis.  
Poderán optar por unha licenza de ata un mes de duración, de 
carácter non retribuída, no caso de hospitalización prolongada 
por enfermidade grave ou enfermidade que implique repouso 
domiciliario do ou da cónxuxe ou de parentes que convivan co 
traballador ou a traballadora. 
__________________________________________ 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº127, de Adición. 
  
Debe ser engadido un novo artigo 130. bis) co seguinte texto: 
  
"Artigo 130 bis. Permiso para a formación  
Os empregados e as empregadas públicas teñen dereito a un 
crédito mínimo anual de setenta e cinco horas para a formación 
continua e para a actualización permanente dos seus 
coñecementos e capacidades profesionais dentro do horario 
laboral." 
 
__________________________________________ 



 

 
 

299 

 
DITAME DA COMISIÓN: 

Sección 5ª.  Vacacións do persoal funcionario 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 131.  Vacacións do persoal funcionario 
 
1. O persoal funcionario ten dereito, por ano completo de 
servizos, a vacacións retribuídas de, como mínimo, vinte e 
dous días hábiles anuais, ou dos días que correspondan 
proporcionalmente ao tempo de servizos efectivos. 
 
2. Para os efectos do previsto neste artigo, non se consideran 
como días hábiles os sábados, sen prexuízo das adaptacións 
que se establezan para as xornadas especiais de traballo. 
 
3. Recoñécese o dereito á elección do período de vacacións 
das mulleres xestantes e á preferencia de elección das persoas 
con fillos menores de doce anos ou maiores dependentes ao 
seu coidado, tendo prioridade as que reúnan a condición de 
proxenitor de familia numerosa. 
 
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 ou 
acollemento, ou doutro proxenitor por parto, adopción ou 
acollemento dun fillo.  
 
5. Os permisos mencionados na alínea 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. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº124, ao apartado 1, de Substitución. 
  
 O texto dirá desta maneira: 
"O persoal funcionario terá dereito, por ano completo de 
servizos, a gozar de vacacións retribuídas dun mes natural ou 
de vinte e dous días hábiles anuais, ou dos días que 
correspondan proporcionalmente ao tempo de servizos 
efectivos. Así mesmo, terá dereito a un día hábil adicional ao 
cumprir quince anos de servizo, ao que lle engadirá un día 
hábil máis ao cumprir os vinte, vinte e cinco e trinta anos de 
servizo, respectivamente, ata un total de vinte e seis días 
hábiles por ano natural. Este dereito farase efectivo a partir do 
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ano natural seguinte ao do cumprimento dos anos de servizo 
sinalados no parágrafo anterior." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº128, ao apartado 1, de Adición. 
  
Débese engadir ao final do punto 1 o seguinte texto: 
  
"Así mesmo, terá dereito a un día hábil adicional ao cumprir 
quince anos de servizo, ao que lle engadirá un día hábil máis 
ao cumprir os vinte, vinte e cinco e trinta anos de servizo, 
respectivamente, ata un total de vinte e seis días hábiles por 
ano natural. Este dereito farase efectivo a partir do ano natural 
seguinte ao do cumprimento dos anos de servizo sinalados no 
parágrafo anterior." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº125, ao apartado 5 bis), de Adición. 
  
 Dirá así: 
"O calendario de vacacións elaborarase anualmente, tendo en 
conta as necesidades dos servizos, oídos os órganos de 
representación das persoas funcionarias." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº131, ao apartado 5 bis), de Adición. 
  
Artigo 131.5. Adición. Engadir un novo apartado: 
 
“5 bis. O calendario de vacacións elaborarase anualmente, 
tendo en conta as necesidades dos servizos, oídos os órganos 
de representación do persoal.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº129, ao apartado 5 bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo punto 6, co seguinte texto: 
  
"6. O calendario de vacacións elaborarase anualmente, tendo 
en conta as necesidades dos servizos, oídos os órganos de 
representación das persoas funcionarias." 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Sección 6ª.  Xornada de traballo, permisos, licenzas e 
vacacións do persoal laboral 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 132.  Xornada de traballo, permisos, licenzas e 
vacacións do persoal laboral 
 
Para o réxime da xornada de traballo, permisos, licenzas e 
vacacións do persoal laboral observarase o establecido neste 
capítulo e na lexislación laboral correspondente. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº126, de Substitución. 
  
 Esta norma derroga  a Lei 1/2012, do 29 de febrero, de 
medidas temporais en determinadas materias do emprego 
público da Comunidade Autónoma de Galicia. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº130, de Adición. 
  
Débese engadir, logo da expresión:  
  
"...observarase o establecido neste capítulo,..." o seguinte 
texto: 
  
"...no V Convenio único para o persoal laboral da Xunta de 
Galicia...". 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO V 
 
Dereitos económicos e protección social 
 
Sección 1ª.  Retribucións 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 133.  Determinación das contías das retribucións 
 
1. As contías das retribucións básicas e das retribucións 
complementarias do persoal funcionario, así como a masa 
salarial do persoal laboral, débense reflectir para cada exercicio 
orzamentario na Lei de orzamentos da Comunidade Autónoma 
de Galicia. 
 
2. Non se poderán acordar incrementos retributivos que, 
globalmente, supoñan un incremento da masa salarial superior 
aos límites fixados anualmente na Lei de orzamentos xerais do 
Estado para o persoal ou que vulneren o disposto pola 
lexislación que desenvolve o principio constitucional de 
estabilidade orzamentaria. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº104, ao apartado 2, de Supresión. 
  
Débese suprimir. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº127, ao apartado 2, de Supresión. 
  
 Suprimir o texto seguinte: "...ou que vulneren o disposto pola 
lexislación que desenvolve o principio constitucional de 
estabilidade orzamentaria." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº132, ao apartado 2, de Supresión. 
  
Artigo 133.2. Supresión. Suprimir o texto desde “.. ou que 
vulnere…” até o final do parágrafo. 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº131, ao apartado 2, de Supresión. 
  
Eliminar ao final do punto 2 o seguinte texto: 
  
"...ou que vulneren o disposto pola lexislación que desenvolve 
o principio constitucional de estabilidade orzamentaria." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 134.  Retribucións do persoal funcionario de carreira 
 
1. As retribucións do persoal funcionario de carreira 
clasifícanse en básicas e complementarias. 
 
2. O persoal funcionario non poderá percibir participación en 
tributos ou en calquera outro ingreso das administracións 
públicas como contraprestación por calquera servizo ou premio 
por sancións impostas, mesmo cando os devanditos ingresos 
estivesen normativamente atribuídos ás respectivas unidades 
administrativas. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 135.  Retribucións básicas 
 
1. As retribucións básicas asígnanse ao persoal funcionario 
segundo a adscrición do seu corpo ou escala a un determinado 
subgrupo ou grupo de clasificación profesional, no suposto de 
que este non teña subgrupo, e a antigüidade nel. Dentro delas 
están comprendidos os compoñentes de soldo e trienios das 
pagas extraordinarias. 
 
2. As retribucións básicas están integradas única e 
exclusivamente: 
 
a) Polo soldo asignado a cada subgrupo ou grupo de 
clasificación profesional, no suposto de que este non teña 
subgrupo. 
 
b) Polos trienios, que consisten nunha cantidade, a cal será 
igual para cada subgrupo ou grupo de clasificación profesional, 
no suposto de que este non teña subgrupo, por cada tres anos 
de servizo no corpo ou escala. 
 
Nos casos en que o persoal funcionario preste servizos 
sucesivamente en diferentes corpos ou escalas de distinto 
subgrupo ou grupo de clasificación, terá dereito a seguir 
percibindo os trienios derivados da pertenza aos subgrupos ou 
grupos anteriores, coa contía que corresponda ao subgrupo ou 
grupo a que pertenza no momento do seu perfeccionamento. 
Así mesmo, cando o persoal funcionario cambie de adscrición 
de subgrupo ou grupo antes de completar un trienio, a fracción 
de tempo transcorrido considerarase como tempo de servizos 
prestados no novo subgrupo ou grupo. 
 
O persoal funcionario interino que acceda á condición de 
persoal funcionario en prácticas ou de carreira ten dereito a 
seguir percibindo os trienios que teña recoñecidos como 
persoal funcionario interino na mesma ou noutra Administración 
pública. 
 
3. As contías das retribucións básicas serán iguais para cada 
subgrupo ou grupo de clasificación profesional, no suposto de 
que este non teña subgrupo. 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº105, ao apartado 1, de Supresión. 
  
No punto 1 deste artigo, débese engadir in fine o seguinte 
texto: "As retribucións básicas do grupo A1 non poderán ser 
superiores en tres veces ás da agrupación profesional." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº128, ao apartado 1, de Adición. 
  
 Engadir o que segue: 
"As retribucións básicas do grupo A 1 non poderán exceder do 
triplo das da agrupación profesional." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº133, ao apartado 1, de Adición. 
  
Artigo 135.1. Adición. Engadir in fine: 
 
“As retribucións básicas do grupo A1 non poderán ser 
superiores en tres veces ás da agrupación profesional.” 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 136.  Retribucións complementarias 
 
1. As retribucións complementarias asígnanse ao persoal 
funcionario segundo as características dos postos de traballo, a 
progresión na carreira profesional e, de ser o caso, o 
desempeño, o rendemento ou os resultados acadados e os 
servizos extraordinarios prestados. 
 
2. As retribucións complementarias están integradas: 
 
a) Polo complemento de carreira, que retribúe a progresión 
acadada polo persoal funcionario dentro do sistema de carreira 
profesional establecido por esta lei. 
 
A contía do complemento de carreira será igual para os graos 
equivalentes de progresión na carreira profesional nos corpos e 
escalas pertencentes ao mesmo subgrupo ou grupo de 
clasificación profesional, no suposto de que este non teña 
subgrupo. 
 
b) Polo complemento de posto de traballo, que se divide nos 
dous compoñentes seguintes: 
 
— Competencial, destinado a retribuír a especial dificultade 
técnica e responsabilidade que concorren no posto. 
 
— De dedicación, destinado a retribuír a dedicación e 
incompatibilidade exixible para o desempeño do posto ou as 
especiais condicións en que se desenvolve. 
 
A contía do complemento de posto será igual para os postos de 
traballo con condicións de traballo e exixencias de dedicación e 
incompatibilidade semellantes. 
 
c) Polo complemento de desempeño, que retribúe o grao de 
interese, iniciativa e esforzo con que o persoal funcionario 
desempeña o seu traballo e o rendemento ou os resultados 
obtidos, valorados de forma obxectiva a través do 
procedemento de avaliación de desempeño previsto por esta 
lei. 
 
A contía global do complemento de desempeño non poderá 
exceder a porcentaxe que se determine na Lei de orzamentos 
sobre os custos totais de persoal de cada programa e de cada 
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órgano. Regulamentariamente estableceranse os criterios aos 
cales se debe suxeitar a persoa responsable da xestión de 
cada programa de gasto para determinar a súa contía 
individual. 
 
A asignación deste complemento realizarase conforme criterios 
obxectivos establecidos regulamentariamente, coa necesaria 
información e participación dos órganos de representación do 
persoal. 
 
d) Polas gratificacións por servizos extraordinarios, realizados 
fóra da xornada normal, que en ningún caso poden ser fixas na 
súa contía nin periódicas na súa percepción. 
  
Tamén terán a consideración de gratificacións 
extraordinarias as compensacións económicas non 
incluídas no complemento de posto de traballo que se 
devindiquen pola prestación de servizos en réximes de 
xornada distinta á ordinaria, por cambios de quenda, pola 
realización de gardas localizadas ou de traballos nocturnos 
ou en sábados, domingos e festivos, ou pola participación 
en campañas de incendios forestais. 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº106, ao apartado 2.c), de Adición. 
  
No segundo parágrafo, da letra c) do punto 2 deste artigo, 
despois de: "... . Regulamentariamente estableceranse ...", 
débese engadir o seguinte: ".... logo de negociación coas 
organizacions sindicais,...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº129, ao apartado 2.c), de Adición. 
  
 Engadir no parágrafo que refire  a contía do complemento de 
desempeño, que os criterior se negociarán coas organizacións 
sindicais. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº134, ao apartado 2.c), de Adición. 
  
Artigo 136.2.c) Adición. Engadir no parágrafo segundo despois 
de “.. estableceranse…” o texto. 
“..., logo de negociación coas organizacións sindicais,…”. 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 137.  Pagas extraordinarias 
 
O persoal funcionario ten dereito a percibir dúas pagas 
extraordinarias ao ano, nos meses de xuño e decembro, cada 
unha por importe dunha mensualidade das retribucións básicas 
e dos complementos de carreira e de posto de traballo. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº132, de Adición. 
  
Debe engadirse ao final do artigo o seguinte texto:  
  
"O persoal docente e estatutario cobrará as retribucións 
básicas e complementarias que lle correspondan segundo 
cadansúa normativa de aplicación." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 138.  Indemnizacións por razóns de servizo 
 
O persoal funcionario ten dereito a percibir as indemnizacións 
por razóns de servizo que correspondan, nos termos e coas 
condicións que se determinen regulamentariamente. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 139.  Retribucións do persoal funcionario interino 
 
1. O persoal funcionario interino percibirá as retribucións 
básicas e as pagas extraordinarias correspondentes ao 
subgrupo ou grupo de adscrición, no suposto de que este non 
teña subgrupo. 
 
2. Así mesmo, percibirá as mesmas retribucións 
complementarias que o persoal funcionario de carreira. 
 
3. O persoal interino nomeado para a execución de programas 
de carácter temporal ou por exceso ou acumulación de tarefas 
percibirá o complemento de posto de traballo asimilado ás 
funcións que deba realizar, nos termos que 
regulamentariamente se determinen. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 140.  Retribucións do persoal funcionario en prácticas 
 
1. As retribucións do persoal funcionario en prácticas 
corresponderán coas do soldo do subgrupo ou grupo de 
clasificación profesional, no suposto de que este non teña 
subgrupo, no cal se aspire a ingresar e, de ser o caso, incluirán 
os trienios que se teñan recoñecidos con anterioridade ao inicio 
do curso selectivo ou do período de prácticas. 
 
Se o curso selectivo ou o período de prácticas se realizar 
desempeñando un posto de traballo, percibiranse ademais as 
retribucións complementarias correspondentes a este. 
 
2. O persoal funcionario en prácticas que teña a condición de 
persoal funcionario ou laboral de calquera das administracións 
públicas incluídas no ámbito de aplicación desta lei poderá 
optar por manter as retribucións que lle correspondan en 
virtude desa condición ou percibir as previstas na alínea 
anterior. 
 
3. O pagamento das retribucións do persoal funcionario en 
prácticas corresponderá á Administración pública que 
convocou o correspondente proceso selectivo. Malia o anterior, 
se o curso selectivo ou o período de prácticas se realiza 
desempeñando un posto de traballo, o pagamento 
corresponderá á Administración pública en que se encontre o 
posto. 
 
4. Mediante convenio que garanta a debida reciprocidade, as 
administracións públicas incluídas no ámbito de aplicación 
desta lei poderán pagar as retribucións previstas na alínea 
segunda deste artigo ao persoal funcionario ou laboral doutras 
administracións públicas que adquira a condición de persoal 
funcionario en prácticas. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 141.  Retribucións do persoal laboral 
 
As retribucións do persoal laboral determinaranse de acordo 
coa lexislación laboral, co convenio colectivo que sexa 
aplicable e co contrato de traballo, dentro dos límites derivados 
do previsto pola alínea primeira do artigo 133 desta lei. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 142.  Retribucións do persoal directivo 
 
1. A parte fixa das retribucións do persoal directivo prevista na 
alínea terceira do artigo 35 estará integrada: 
 
a) Polas retribucións básicas, integradas polo soldo e, de ser o 
caso, os trienios, así como polos compoñentes destes nas 
pagas extraordinarias. 
 
O soldo e os trienios do persoal directivo que teña a condición 
de persoal funcionario de carreira ou persoal laboral fixo 
corresponderán cos do subgrupo ou grupo de clasificación 
profesional, no suposto de que este non teña grupo, a que 
pertenza, ou aos conceptos retributivos equivalentes do persoal 
laboral. Nos demais casos percibirase como retribucións 
básicas exclusivamente o soldo do subgrupo ou grupo de 
clasificación profesional do persoal funcionario de carreira que 
corresponda á titulación académica que se posúa. 
 
b) Polas retribucións complementarias, que incluirán, nos 
termos que regulamentariamente se determinen, un 
complemento de carreira e outro de posto directivo.  
 
2. O persoal directivo percibirá pagas extraordinarias e 
indemnizacións por razón de servizo nos termos establecidos 
polos artigos 137 e 138 desta lei. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº130, de Supresión. 
  
Suprimir o artigo. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº135, de Supresión. 
  
Artigo 142. Supresión. Suprimir o artigo. 
  
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 143.  Retribucións diferidas 
 
1. As administracións públicas incluídas no ámbito de 
aplicación desta lei poden destinar cantidades ata a porcentaxe 
da masa salarial que, de ser o caso, se fixe nas 
correspondentes leis de orzamentos xerais do Estado para 
financiar achegas a plans de pensións de emprego ou 
contratos de seguro colectivos que inclúan a cobertura da 
continxencia de xubilación para o seu persoal, consonte o 
establecido na normativa reguladora dos plans de pensións. 
 
2. As cantidades destinadas a financiar achegas a plans de 
pensións ou contratos de seguros teñen, para todos os efectos, 
a consideración de retribución diferida.  
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº131, de Supresión. 
  
Suprimir o artigo. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº136, de Supresión. 
  
Artigo 143. Supresión. Suprimir o artigo. 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº133, de Supresión. 
  
Debe ser eliminado todo o artigo 143. 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 144.  Dedución de retribucións 
 
1. Procede a dedución proporcional das retribucións do persoal 
incluído no ámbito de aplicación desta lei cando exista unha 
diferenza non xustificada entre a xornada regulamentaria de 
traballo e a efectivamente realizada. Esta dedución de 
retribucións non ten carácter sancionador e é independente da 
sanción disciplinaria que, de ser o caso, poida corresponder. 
 
2. Os empregados públicos que exerzan o dereito de folga non 
devindicarán nin percibirán as retribucións correspondentes ao 
tempo que permanecesen nesa situación, sen que a dedución 
de retribucións que se efectúe teña carácter sancionador nin 
afecte o réxime respectivo de prestacións sociais. 
 
3. Regulamentariamente determinarase a forma de cálculo das 
deducións de retribucións previstas neste artigo. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Sección 2ª.  Seguridade Social e dereitos pasivos 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 145.  Réxime da Seguridade Social e dereitos pasivos 
 
1. O réxime de Seguridade Social e dereitos pasivos do persoal 
ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma 
de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector 
público autonómico é o establecido pola normativa estatal que 
resulte aplicable. 
 
2. O réxime da Seguridade Social do persoal funcionario de 
carreira procedente doutras administracións públicas será o 
que dispoña a normativa aplicable. 
 
3. As administracións públicas incluídas no ámbito de 
aplicación desta lei complementarán as prestacións por 
incapacidade temporal que correspondan ao persoal 
funcionario ao seu servizo que se encontre acollido ao réxime 
xeral da Seguridade Social consonte as seguintes regras: 
 
a) Nos casos de continxencias profesionais e continxencias 
comúns que xeren hospitalización ou intervención cirúrxica, así 
como nos de enfermidade grave, aboarase un complemento 
ata alcanzar o cen por cento das retribucións desde a data de 
inicio da situación de incapacidade temporal. 
 
b) Nos casos de enfermidade común non grave ou 
accidente non laboral, o complemento calcularase do 
seguinte xeito: 
— Desde o primeiro día da situación de incapacidade 
temporal ata o terceiro día inclusive aboarase un 
complemento ata alcanzar o cincuenta por cento das 
retribucións. 
— Desde o cuarto día da situación de incapacidade 
temporal ata o vixésimo día inclusive aboarase un 
complemento ata alcanzar o setenta e cinco por cento das 
retribucións. 
— A partir do día vixésimo primeiro aboarase un 
complemento ata alcanzar o cen por cento das 
retribucións. 
  
4. Co fin de facer efectiva a garantía de plenitude de dereitos 
económicos do persoal funcionario prevista na letra b) do artigo 
125 para os casos de permisos por motivos de conciliación da 
vida persoal, familiar e laboral e na alínea terceira do artigo 126 
para os casos de licenza por risco no embarazo ou durante o 
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período de lactación natural, as administracións públicas 
incluídas no ámbito de aplicación desta lei complementarán ata 
o cen por cento da base reguladora do subsidio económico 
correspondente, recoñecéndoo aínda que o persoal funcionario 
non reúna os requisitos para acceder a el. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº107, ao apartado 3, de Supresión. 
  
No primeiro parágrafo do punto 3 deste artigo, débese suprimir 
in fine o seguinte: 
  
"...consonte as seguintes regras:". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº132, ao apartado 3, de Substitución. 
  
Artigo 145.3.Substitución. Sbustituir o parágrafo polo seguinte: 
O novo texto queda desta maneira: 
"As administracións públicas incluídas no ámbito de aplicación 
desta lei complementarán as prestacións por incapacidade 
temporal que correspondan ao persoal ao seu servizo ata 
completar o cen por cento das súas retribucións íntegras." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº137, ao apartado 3, de Substitución. 
  
Artigo 145.3. Substitución. Substituír o parágrafo polo seguinte: 
 
“3. As administracións públicas incluídas no ámbito de 
aplicación desta lei complementarán as prestacións por 
incapacidade temporal que correspondan ao persoal ao seu 
servizo ata completar o cen por cento das súas retribucións 
íntegras.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº134, ao apartado 3, de Substitución. 
  
Debe substituírse o texto do primeiro parágrafo do punto 3, 
polo seguinte: 
  
"3. As administracións públicas incluídas no ámbito de 
aplicación desta lei complementarán as prestacións por 
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incapacidade temporal que correspondan ao persoal ao seu 
servizo ata completar o cen por cento das súas retribucións 
íntegras." 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº209, ao apartado 3, de Substitución. 
  
Debe substituírse o texto do punto 3 polo seguinte: 
 
"3. As administracións públicas incluídas no ámbito de 
aplicación desta lei complementarán as prestacións por 
incapacidade temporal que correspondan ao persoal ao seu 
servizo ata completar o cen por cento das súas retribucións 
íntegras." 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº139, ao apartado 3.b, de Supresión. 
  
Artigo 145.3. b) Supresión. Suprimir todo. 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº135, ao apartado 3.a), de Substitución. 
  
Debe substituírse na letra a) do punto 3 a expresión:  
  
"...continxencias profesionais e continxencias comúns..." pola 
de: 
  
"...enfermidade ou accidente laboral, enfermidade común e 
accidente non laboral...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº108, ao apartado 3.a), de Modificación. 
  
A letra a) débese converter nun segundo parágrafo do punto 3, 
no que se engadirá despois de: "..., así como nos de 
enfermidade grave, ...", o seguinte: "... de enfermidade común 
non grave ou accidente non laboral, ...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº138, ao apartado 3.a), de Adición. 
  
Artigo 145.3.a) Adición. Engadir despois de “… enfermidade 
grave…” o texto 
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“..., enfermidade común non grave ou accidente non laboral…”. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº109, ao apartado 3.b), de Supresión. 
  
A letra b) do punto 3 deste artigo débese suprimir. 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

TÍTULO VII 
 
Dereitos de exercicio colectivo dos empregados públicos 
 
Disposicións xerais 
 
 
Artigo 146.  Dereitos individuais de exercicio colectivo 
 
1. Os empregados públicos incluídos no ámbito de aplicación 
desta lei teñen os seguintes dereitos individuais que se exercen 
de forma colectiva: 
 
a) Á liberdade sindical. 
 
b) Á negociación colectiva, á representación e á participación 
institucional para a determinación das condicións de traballo. 
 
c) Á folga, sen prexuízo da garantía do mantemento dos 
servizos esenciais da comunidade. 
 
d) A suscitar conflitos colectivos de traballo. 
 
e) A reunión. 
 
2. O exercicio dos dereitos á liberdade sindical, á folga e a 
suscitar conflitos colectivos de traballo réxese pola lexislación 
que resulte aplicable en cada caso. 
 
3. O exercicio dos dereitos á negociación colectiva, á 
representación e á participación institucional para a 
determinación das condicións de traballo réxese, no caso do 
persoal funcionario, polas disposicións contidas neste título e, 
no caso do persoal laboral, pola lexislación laboral, sen 
prexuízo dos preceptos deste título que expresamente lle son 
aplicables. 
 
4. O exercicio do dereito de reunión réxese, en todo caso, 
polas disposicións contidas neste título. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 147.  Principios xerais aplicables aos dereitos á 
negociación colectiva, á representación e á participación 
institucional para a determinación das condicións de traballo 
 
1. Por negociación colectiva, para os efectos desta lei, 
enténdese a negociación da determinación de condicións de 
traballo entre as administracións públicas incluídas no ámbito 
de aplicación desta lei e os seus empregados. 
 
Nos termos previstos pola lexislación estatal aplicable, 
garántese o cumprimento dos convenios colectivos e acordos 
que afecten o persoal laboral, agás cando, excepcionalmente e 
por causa grave de interese público derivada dunha alteración 
substancial das circunstancias económicas, os órganos de 
goberno das administracións públicas incluídas no ámbito de 
aplicación desta lei suspendan ou modifiquen o cumprimento 
de convenios colectivos ou acordos xa asinados na medida 
estritamente necesaria para salvagardar o interese público. 
Neste suposto, as administracións públicas deberán informar 
as organizacións sindicais das causas da suspensión ou 
modificación. 
 
Para estes efectos, enténdese que concorre causa grave de 
interese público derivada da alteración substancial das 
circunstancias económicas cando as administracións públicas 
teñan que adoptar medidas ou plans de axuste, de reequilibrio 
das contas públicas ou de carácter económico-financeiro para 
asegurar a estabilidade orzamentaria ou a corrección do déficit 
público. 
 
2. Por representación, para os efectos desta lei, enténdese a 
elección de representantes e a constitución de órganos 
unitarios a través dos cales se instrumente a interlocución entre 
as administracións públicas incluídas no ámbito de aplicación 
desta lei e os seus empregados. 
 
As administracións públicas incluídas no ámbito da aplicación 
desta lei dispoñerán dun Rexistro de órganos de 
representación do persoal ao servizo delas e das entidades 
públicas instrumentais vinculadas ou dependentes delas, no cal 
serán obxecto de inscrición ou anotación, nos termos que 
regulamentariamente se determinen, polo menos: 
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a) Os actos adoptados no seu ámbito que afecten a creación, 
modificación ou supresión de órganos de representación do 
persoal funcionario, estatutario ou laboral. 
 
b) A creación, modificación ou supresión de seccións sindicais. 
 
c) Os membros dos devanditos órganos de representación e os 
delegados sindicais. 
 
d) Os créditos horarios, as súas cesións e as liberacións 
sindicais que deriven da aplicación de normas ou pactos que 
afecten a obriga ou o réxime de asistencia ao traballo. 
 
A creación destes rexistros axustarase á normativa vixente en 
materia de protección de datos de carácter persoal. 
 
Mediante orde da consellaría competente en materia de 
función pública regularanse as características e o 
funcionamento do Rexistro de órganos de representación 
do persoal ao servizo da Administración xeral da 
Comunidade Autónoma de Galicia e dos seus entes, 
organismos e entidades dependentes. 
 
3. Por participación institucional, para os efectos desta lei, 
enténdese a participación a través das organizacións sindicais 
nos órganos de control e seguimento das administracións 
públicas incluídas no ámbito de aplicación desta lei. 
 
4. O exercicio dos dereitos á negociación colectiva, á 
representación e á participación institucional para a 
determinación das condicións de traballo garántese e lévase a 
cabo a través dos órganos e sistemas específicos regulados no 
presente título, sen prexuízo doutras formas de colaboración 
entre as administracións públicas incluídas no ámbito de 
aplicación desta lei e os seus empregados ou a representación 
destes. 
 
5. As organizacións sindicais máis representativas no ámbito 
da función pública están lexitimadas para a interposición de 
recursos en vía administrativa e xurisdicional contra as 
resolucións dos órganos de selección, nos termos establecidos 
pola lexislación aplicable. 
 
6. Os procedementos para determinar condicións de traballo 
nas administracións públicas incluídas no ámbito de aplicación 
desta lei terán en conta as previsións establecidas nos 
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convenios e acordos de carácter internacional ratificados por 
España. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº134, ao apartado 1, de Supresión. 
  
 Suprimir os parágrafos segundo e terceiro da aliña primeira. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº140, ao apartado 1, de Supresión. 
  
Artigo 147.1 Supresión. Suprimir todo. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº136, ao apartado 1, de Supresión. 
  
Debe eliminarse o primeiro parágrafo do punto 1 que di: 
  
"1. Por negociación colectiva, para os efectos desta lei, 
enténdese a negociación da determinación de condicións de 
traballo entre as administracións públicas incluídas no ámbito 
de aplicación desta lei e os seus empregados." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº210, ao apartado 1, de Supresión. 
  
Debe ser suprimido o punto 1 do artigo 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº133, ao apartado 1 bis), de Adición. 
  
 Engadir o seguinte: 
"A Xunta de Galicia obrígase a velar polo respecto dos tratados 
internacionais que sosteñen a efectiva garantía dos efectos dos 
convenios colectivos, conforme o recollido nos convenios da 
OIT 87 e 98 e a Carta social europea." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº110, ao apartado 3 bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo punto 3 bis, que terá o seguinte 
contido: 
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"3 bis. A través da negociación colectiva coas organizacións 
sindicais máis representativas nas administracións públicas 
galegas, deberán garantirse os sistemas de compensación 
e/ou recuperación de dereitos afectados." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº137, ao apartado 6, de Substitución. 
  
Debe ser substituída a expresión final do punto 6  
  
"...por España." pola de: 
  
"...polo Estado español." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO II 
 
Negociación colectiva 
 
Artigo 148.  Principios xerais da negociación colectiva do 
persoal funcionario 
 
1. A negociación colectiva de condicións de traballo do persoal 
funcionario, que está suxeita aos principios de legalidade, 
cobertura orzamentaria, obrigatoriedade, boa fe negocial, 
publicidade e transparencia, efectúase mediante o exercicio da 
capacidade representativa recoñecida ás organizacións 
sindicais nos artigos 6.3.c), 7.1 e 7.2 da Lei orgánica 11/1985, 
do 2 de agosto, de liberdade sindical, ou nas normas que os 
substitúan, e o previsto neste capítulo. 
 
2. Para estes efectos, constituiranse mesas de negociación nas 
cales estarán lexitimados para estar presentes, por unha parte, 
a representación da Administración pública correspondente e, 
por outra, as organizacións sindicais máis representativas no 
ámbito estatal, as organizacións sindicais máis representativas 
da Comunidade Autónoma de Galicia, así como os sindicatos 
que obtivesen o dez por cento ou máis de representación nas 
eleccións para delegados e xuntas de persoal, nas unidades 
electorais comprendidas no ámbito específico da súa 
constitución. 
 
3. As administracións públicas incluídas no ámbito de 
aplicación desta lei poden encargar o desenvolvemento das 
actividades de negociación colectiva a órganos creados por 
elas, de natureza estritamente técnica, que desempeñarán a 
súa representación na negociación colectiva logo das 
instrucións políticas correspondentes e sen prexuízo da 
ratificación dos acordos alcanzados polos órganos de goberno 
ou administrativos competentes. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº111, ao apartado 3, de Supresión. 
  
Débese suprimir o punto 3 deste artigo. 
 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº135, ao apartado 3, de Supresión. 
  
Suprimir a alínea terceira. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº141, ao apartado 3, de Supresión. 
  
Artigo 148.3. Supresión. Suprimir o apartado. 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 149.  Mesas de negociación do persoal funcionario 
 
1. Para os efectos da negociación colectiva do persoal 
funcionario, constituirase unha mesa xeral de negociación no 
ámbito da Administración xeral da Comunidade Autónoma de 
Galicia, así como en cada unha das entidades locais incluídas 
no ámbito de aplicación desta lei. 
 
2. Recoñécese a lexitimación negocial das asociacións de 
municipios, así como das entidades locais de ámbito 
supramunicipal. Para estes efectos, os municipios pódense 
adherir con carácter previo ou de maneira sucesiva á 
negociación colectiva que se leve a cabo no ámbito 
correspondente. 
 
Así mesmo, unha Administración pública pódese adherir aos 
acordos alcanzados dentro do territorio da Comunidade 
Autónoma ou aos acordos alcanzados nun ámbito 
supramunicipal. 
 
3. Son competencias propias das mesas xerais do persoal 
funcionario a negociación das materias relacionadas con 
condicións de traballo comúns ao persoal funcionario do seu 
ámbito, así como a negociación das materias que superen o 
ámbito dunha soa mesa sectorial. En particular, serán obxecto 
de negociación nestas mesas as cuestións relativas ao 
incremento das retribucións e á determinación e aplicación 
daqueles conceptos retributivos que afecten o conxunto do 
persoal funcionario da correspondente Administración pública. 
 
4. Dependendo das mesas xerais de negociación do persoal 
funcionario e por acordo destas poden constituírse mesas 
sectoriais en atención ás condicións específicas de traballo das 
organizacións administrativas afectadas ou ás peculiaridades 
de sectores concretos de persoal funcionario e ao seu número. 
 
5. A competencia das mesas sectoriais esténdese aos temas 
comúns ao persoal funcionario do sector que non fosen 
obxecto de decisión por parte da mesa xeral ou aos que esta 
explicitamente lles reenvíe ou delegue. 
 
6. O proceso de negociación abrirase en cada mesa na data 
que de común acordo fixen a Administración correspondente e 
a maioría da representación sindical. Na falta de acordo, o 
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proceso iniciarase no prazo máximo dun mes desde que a 
maioría dunha das partes lexitimadas o promova, salvo que 
existan causas legais ou pactadas que o impidan. 
 
7. Ambas as dúas partes están obrigadas a negociar baixo o 
principio da boa fe e a proporcionarse mutuamente a 
información que precisen en relación coa negociación. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº112, ao apartado 1, de Adición. 
  
No punto 1 deste artigo débese engadir logo de: "... entidades 
locais ..." o seguinte: " ... e das universidades ...". 
  
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 150.  Constitución e composición das mesas de 
negociación do persoal funcionario 
 
1. As mesas a que se refire o artigo anterior quedan 
validamente constituídas cando, ademais da representación da 
Administración correspondente, e sen prexuízo do dereito de 
todas as organizacións sindicais lexitimadas a participar nelas 
en proporción á súa representatividade, tales organizacións 
sindicais representen, como mínimo, a maioría absoluta dos 
membros dos órganos unitarios de representación no ámbito 
de que se trate. 
 
2. As variacións na representatividade sindical, para os efectos 
de modificación na composición das mesas de negociación, 
serán acreditadas polas organizacións sindicais interesadas, 
mediante o correspondente certificado da oficina pública de 
rexistro competente, cada dous anos a partir da data inicial de 
constitución das citadas mesas. 
 
3. A designación dos compoñentes das mesas correspóndelles 
ás partes negociadoras, que poden contar nas deliberacións 
coa asistencia de asesores con voz, pero sen voto. 
 
4. A composición numérica das mesas fixarase regulamentaria 
ou convencionalmente, sen que ningunha das partes poida 
superar o número de quince membros. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº136, ao apartado 4, de Substitución. 
  
 Substituír polo seguinte texto: 
"4. A composición numérica das mesas fixarase mediante 
acordo das partes, sen que ningunha das partes poida superar 
o número de vinte e un membros nin ser inferior a quince 
membros." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº142, ao apartado 4, de Substitución. 
  
Artigo 150.4. Substitución. Substituír o texto polo seguinte: 
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“4. A composición numérica das mesas fixarase mediante 
acordo das partes, sen que ningunha das partes poida superar 
o número de vinte e un nin ser inferior a quince membros.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº138, ao apartado 4, de Substitución. 
  
Debe ser substituído o texto do punto 4 polo seguinte: 
  
"4. A composición numérica das mesas fixarase mediante 
acordo das partes, sen que ningunha das partes poida superar 
o número de vinte e un membros nin ser inferior a quince 
membros." 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº113, ao apartado 4, de Modificación. 
  
O punto 4 deste artigo quedará redactado do seguinte xeito: 
  
"4. A composición numérica das mesas fixarase por acordo das 
partes, sen que ningunha poida superar o número de quince 
membros." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 151.  Mesas xerais de negociación dos empregados 
públicos 
 
1. Poderase constituír unha Mesa Xeral de Negociación das 
Administracións Públicas Galegas. A representación destas 
será unitaria, estará presidida pola persoa titular da consellaría 
competente en materia de función pública e contará con 
representantes da Federación Galega de Municipios e 
Provincias e das universidades públicas galegas, en función 
das materias que se vaian negociar. 
 
A representación das organizacións sindicais lexitimadas para 
estaren presentes de acordo co disposto nos artigos 6 e 7 da 
Lei orgánica 11/1985, do 2 de agosto, de liberdade sindical, ou 
nas normas que os substitúan, distribuirase en función dos 
resultados obtidos nas eleccións aos órganos de 
representación do persoal, delegados de persoal, xuntas de 
persoal e comités de empresa, no conxunto das 
administracións públicas incluídas no ámbito de aplicación 
desta lei. 
 
Serán materias obxecto de negociación nesta mesa as que 
resulten susceptibles de regulación autonómica e, en particular, 
o incremento global das retribucións do persoal ao servizo das 
administracións públicas que corresponda incluír na Lei de 
orzamentos da Comunidade Autónoma. 
 
2. Para a negociación de todas aquelas materias e condicións 
de traballo comúns ao persoal funcionario, estatutario e laboral, 
constituirase na Administración xeral da Comunidade 
Autónoma de Galicia e nas entidades locais incluídas no 
ámbito de aplicación desta lei unha Mesa Xeral de Negociación 
dos Empregados Públicos. 
 
Son aplicables a estas mesas xerais os criterios establecidos 
na alínea anterior sobre representación das organizacións 
sindicais na Mesa Xeral de Negociación das Administracións 
Públicas Galegas, tomando en consideración en cada caso os 
resultados obtidos nas eleccións aos órganos de 
representación do persoal funcionario e laboral do 
correspondente ámbito de representación. 
 
Ademais, tamén estarán presentes nestas mesas xerais as 
organizacións sindicais que formen parte da Mesa Xeral de 
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Negociación das Administracións Públicas Galegas, sempre 
que obtivesen o dez por cento da representación do persoal 
funcionario ou do persoal laboral no ámbito correspondente á 
mesa de que se trate. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº114, ao apartado 1, de Modificación. 
  
No punto 1 deste artigo, ab initio, onde di:  "Poderase constituír 
...", debe dicir: "Constituirase...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº143, ao apartado 1, de Adición. 
  
Artigo 151.1. Adición. Engadir in fine: “..., así como as 
enumeradas no artigo 152 desta lei.” 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº139, ao apartado 1, de Adición. 
  
Débese engadir ao final do último parágrafo do punto 1 o 
seguinte texto:  
  
"..., así como as enumeradas no artigo 150 desta lei." 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº140, ao apartado 2, de Substitución. 
  
Débese substituír o final do segundo parágrafo do punto 2, que 
di: 
  
“...tomando en consideración en cada caso os resultados 
obtidos nas eleccións aos órganos de representación do 
persoal funcionario e laboral do correspondente ámbito de 
representación.” , polo seguinte texto:   
  
"A representación da parte social será proporcional en cada 
caso aos resultados obtidos nas eleccións aos órganos de 
representación do persoal funcionario e laboral do 
correspondente ámbito de representación." 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº138, ao apartado 2, de Modificación. 
  
  Modificar o texto do segundo parágrafo da aliña segunda para 
que diga así: 
"Son aplicablesa estas mesas xerais os criterios establecidos 
na alínea anterior sobre representación das organizacións 
sindicais na Mesa Xeral de Negociación das Administracións 
Públicas Galegas. A representación da parte social será 
proporcional en cada caso aos resultados obtidos nas 
eleccións aos órganos de representación do persoal 
funcionario e laboral do correspondente ámbito de 
representación." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº137, ao apartado 2 bis), de Adición. 
  
 Engadir o seguinte: 
"Constitúese a Mesa Xeral de Negociación dos Empregados e 
das Empregadas Públicos da Administración Autonómica, que 
abrangue o ámbito de negociación común do persoal 
funcionario e estatutario da Xunta de Galicia, persoal 
funcionario docente, persoal estatutario do Sergas, persoal 
funcionario de xustiza e persoal laboral da Xunta de Galicia. 
A composición numérica desta mesa fixarase mediante acordo 
das partes, sen que ningunha das partes poida superar o 
número de vinte e un membros nin ser inferior a quince 
membros. 
A representación da parte social será proporcional aos 
resultados obtidos nas eleccións aos órganos de 
representación de persoal, delegados de persoal, xuntas de 
persoal e comités de empresa, do ámbito da Administración da 
Xunta de Galicia." 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº144, ao apartado 2 bis), de Adición. 
  
Artigo 151.2. Adición. Novo parágrafo: 
 
“2 bis. Constitúese a Mesa Xeral de Negociación dos 
Empregados e das Empregadas Públicos da Administración 
Autonómica, que atinxirá o ámbito de negociación común do 
persoal funcionario e estatutario da Xunta de Galicia, persoal 
funcionario docente, persoal estatutario do Sergas, persoal 
funcionario da Administración de xustiza e persoal laboral da 
Xunta de Galicia. 
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A composición numérica desta mesa fixarase por acordo entre 
as partes, e ningunha superará os vinte e un nin contará con 
menos de quince membros. 
A representación da parte social será proporcional aos 
resultados obtidos nas eleccións aos órganos de 
representación de persoal, delegados de persoal, xuntas de 
persoal e comités de empresa neses ámbitos.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº141, ao apartado 2 bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo punto 3, co seguinte texto:  
  
"3. Constitúese a Mesa Xeral de Negociación dos Empregados 
Públicos da Administración Autonómica, que abrangue o 
ámbito de negociación común do persoal funcionario e 
estatutario da Xunta de Galicia, persoal funcionario docente, 
persoal estatutario do Sergas, persoal funcionario de xustiza e 
persoal laboral da Xunta de Galicia. 
A composición numérica desta mesa fixarase mediante acordo 
das partes, sen que ningunha das partes poida superar o 
número de vinte e un membros nin ser inferior a quince 
membros. 
A representación da parte social será proporcional aos 
resultados obtidos nas eleccións aos órganos de 
representación de persoal, delegados de persoal, xuntas de 
persoal e comités de empresa, do ámbito da Administración da 
Xunta de Galicia. 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº139, ao apartado 3, de Adición. 
  
Engadir ao remate do terceiro parágrafo da aliña primeira o que 
segue: 
",...así como as enumeradas no artigo 152 desta lei." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 152.  Materias obxecto de negociación en relación co 
persoal funcionario 
 
1. Serán obxecto de negociación, no seu ámbito respectivo e 
en relación coas competencias de cada Administración pública 
e co alcance que legalmente proceda en cada caso, as 
seguintes materias: 
 
a) A aplicación do incremento das retribucións do persoal ao 
servizo das administracións públicas que se estableza na Lei 
de orzamentos xerais do Estado e da Comunidade Autónoma 
de Galicia. 
 
b) A determinación e aplicación das retribucións 
complementarias do persoal funcionario. 
 
c) As normas que fixen os criterios xerais en materia de 
acceso, carreira, provisión, sistemas de clasificación de postos 
de traballo e plans e instrumentos de planificación de recursos 
humanos. 
 
d) As normas que fixen os criterios e mecanismos xerais en 
materia de avaliación do desempeño. 
 
e) Os plans de previsión social complementaria. 
 
f) Os criterios xerais dos plans e fondos para a formación e a 
promoción interna. 
 
g) Os criterios xerais para a determinación de prestacións 
sociais e pensións de clases pasivas. 
 
h) As propostas sobre dereitos sindicais e de participación. 
 
i) Os criterios xerais de acción social. 
 
j) As que así se establezan na normativa de prevención de 
riscos laborais. 
 
k) As que afecten as condicións de traballo e as retribucións do 
persoal funcionario que teñan que ser reguladas por norma con 
rango de lei. 
 
l) Os criterios xerais sobre ofertas de emprego público. 
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m) As referidas ao calendario laboral, aos horarios, ás 
xornadas, ás vacacións, aos permisos e licenzas, á mobilidade 
funcional e xeográfica, así como os criterios xerais sobre a 
planificación estratéxica dos recursos humanos, naqueles 
aspectos que afecten as condicións de traballo dos 
empregados públicos. 
 
2. Quedan excluídas da obrigatoriedade da negociación as 
seguintes materias: 
 
a) As decisións das administracións públicas que afecten as 
súas potestades de organización. 
 
Cando as consecuencias das decisións das administracións 
públicas que afecten as súas potestades de organización teñan 
repercusión sobre condicións de traballo do persoal funcionario 
recollidas na alínea anterior, procederá a negociación destas 
condicións coas organizacións sindicais a que se refire esta lei. 
 
b) A regulación do exercicio dos dereitos dos administrados, 
así como o procedemento de formación dos actos e das 
disposicións administrativas. 
 
c) A determinación das condicións de traballo do persoal 
directivo. 
 
d) Os poderes de dirección e control propios da relación 
xerárquica. 
 
e) A regulación e determinación concreta, en cada caso, dos 
sistemas, criterios, órganos e procedementos de acceso ao 
emprego público e á promoción profesional. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº140, ao apartado 2.c), de Supresión. 
  
 Suprimir punto c) do apartado segundo. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº145, ao apartado 2.c), de Supresión. 
  
Artigo 152.2.c) Supresión. Suprimir todo. 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº142, ao apartado 2.c), de Supresión. 
  
Debe ser eliminada a letra c) do punto 2, que di: 
  
"c) A determinación das condicións de traballo do persoal 
directivo." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº115, ao apartado 2.e), de Supresión. 
  
A letra e) do punto 2, débese suprimir. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº141, ao apartado 2.e) bis), de Adición. 
  
O texto dirá así: 
"Os dereitos e as garantías que esta lei e o resto do 
ordenamento xurídico lles atribúen aos delegados e ás 
delegadas sindicais esténdense aos integrantes das mesas de 
negociación." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº146, ao apartado 2.e) bis), de Adición. 
  
Artigo 152.2.e) Adición. Novo apartado: 
 
“e bis) Os dereitos e as garantías que esta lei e o resto do 
ordenamento xurídico lles atribúen aos delegados e ás 
delegadas sindicais esténdese aos membros das mesas de 
negociación.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº143, ao apartado 2.e) bis), de Adición. 
  
Debe ser engadida unha nova letra f) ao punto 2, co seguinte 
texto: 
  
"f) Os dereitos e as garantías que esta lei e o resto do 
ordenamento xurídico lles atribúen aos delegados sindicais 
esténdese aos membros das mesas de negociación." 
  
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 153.  Pactos e acordos 
 
1. No seo das mesas de negociación correspondentes, a 
representación das administracións públicas pode concertar 
pactos e acordos coa representación das organizacións 
sindicais lexitimadas para tales efectos, para a determinación 
das condicións de traballo do persoal funcionario das 
devanditas administracións. 
 
2. Os pactos versarán sobre materias que se correspondan 
estritamente co ámbito competencial do órgano administrativo 
que o subscriba e aplicaranse directamente ao persoal do 
ámbito correspondente. 
 
3. Os acordos versarán sobre materias que sexan competencia 
dos órganos de goberno das administracións públicas, e para a 
súa validez e eficacia será necesaria a súa aprobación expresa 
e formal por eses órganos. A eficacia destes acordos réxese 
polas seguintes normas: 
 
a) Cando sexan ratificados e afecten temas que poden ser 
decididos de forma definitiva polos órganos de goberno, o seu 
contido será directamente aplicable ao persoal incluído no seu 
ámbito de aplicación, sen prexuízo de que para efectos formais 
se requira a modificación ou derrogación, de ser o caso, da 
normativa regulamentaria correspondente. 
 
b) Cando sexan ratificados e traten sobre materias sometidas a 
reserva de lei, o seu contido carecerá de eficacia directa. Malia 
o anterior, se se alcanzan no ámbito da Administración xeral da 
Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas 
instrumentais do sector público autonómico, o Consello da 
Xunta adoptará as decisións necesarias para a elaboración, 
aprobación e remisión ao Parlamento de Galicia do 
correspondente proxecto de lei conforme o contido dos acordos 
e no prazo que se acordase. 
 
c) Cando exista falta de ratificación dun acordo ou, de ser o 
caso, unha negativa expresa a incorporar o acordado ao 
proxecto de lei correspondente, deberase iniciar a 
renegociación das materias tratadas no prazo dun mes, se así 
o solicita polo menos a maioría dunha das partes. 
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4. Os pactos e os acordos deben determinar as partes que os 
concertan, o ámbito persoal, funcional, territorial e temporal, así 
como a forma, o prazo de aviso previo e as condicións da súa 
denuncia. 
 
5. Estableceranse comisións paritarias de seguimento dos 
pactos e acordos coa composición e as funcións que as partes 
determinen. 
 
6. Os pactos subscritos e os acordos, unha vez ratificados, 
deberán ser remitidos á oficina pública que 
regulamentariamente se determine, e a autoridade respectiva 
ordenará a súa publicación no correspondente diario oficial. 
 
7. No suposto de que non se produza acordo na negociación 
ou na renegociación prevista na letra c) da alínea terceira deste 
artigo, e unha vez esgotados, de ser o caso, os procedementos 
de solución extraxudicial de conflitos, corresponderalles aos 
órganos de goberno establecer as condicións de traballo do 
persoal funcionario, coas excepcións recollidas nas alíneas 
décimo primeira, décimo segunda e décimo terceira do 
presente artigo. 
 
8. Os pactos e os acordos que conteñan materias e condicións 
xerais de traballo comúns ao persoal funcionario e laboral terán 
a consideración e os efectos previstos neste artigo para o 
persoal funcionario e os previstos no artigo 83 do Estatuto dos 
traballadores para o persoal laboral ou na norma que o 
substitúa. 
 
9. Os pactos e os acordos, nos seus respectivos ámbitos e en 
relación coas competencias de cada Administración pública, 
poden establecer a estrutura da negociación colectiva, así 
como fixar as regras que deban resolver os conflitos de 
concorrencia entre as negociacións de distinto ámbito e os 
criterios de primacía e complementariedade entre as diferentes 
unidades negociadoras. 
 
10. Garántese o cumprimento dos pactos e acordos, agás 
cando, excepcionalmente e por causa grave de interese público 
derivada dunha alteración substancial das circunstancias 
económicas os órganos de goberno das administracións 
públicas suspendan ou modifiquen o cumprimento de pactos e 
acordos xa asinados, na medida estritamente necesaria para 
salvagardar o interese público. 
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Neste suposto, as administracións públicas deben informar as 
organizacións sindicais das causas da suspensión ou 
modificación. 
 
11. Salvo acordo en contrario, os pactos e os acordos 
prorrogaranse de ano en ano se non media denuncia expresa 
dunha das partes. 
 
12. A vixencia do contido dos pactos e acordos, unha vez 
concluída a súa duración, producirase nos termos que estes 
establezan. 
 
13. Os pactos e os acordos que sucedan a outros anteriores 
derróganos na súa integridade, agás os aspectos que 
expresamente se acorde manter. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº142, ao apartado 10, de Supresión. 
  
 Supresión da alínea dez. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº147, ao apartado 10, de Supresión. 
  
Artigo 153.10. Supresión. Suprimir todo. 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº144, ao apartado 10, de Supresión. 
  
Débese eliminar o punto 10 completo do artigo 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº116, ao apartado 10, de Adición. 
  
No segundo parágrafo do punto 10, deste artigo, débese 
engadir in fine o seguinte texto:"... , así como negociar as 
formas de recuperación dos dereitos afectados." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO III 
 
Representación e participación institucional do persoal 
funcionario 
 
Artigo 154.  Unidades electorais do persoal funcionario 
 
1. Nas administracións públicas incluídas no ámbito de 
aplicación desta lei existirán, como mínimo, as seguintes 
unidades electorais: 
 
a) Unha nos servizos centrais da Administración xeral da 
Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
b) Unha en cada provincia para o persoal funcionario da 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia 
destinado nela, salvo o previsto nas dúas letras seguintes. 
 
c) Unha en cada provincia para o persoal docente dos centros 
educativos públicos non universitarios. 
 
d) Unha en cada área de saúde para o persoal ao servizo das 
institucións sanitarias públicas. 
 
e) Unha en cada universidade pública para o persoal 
funcionario dos corpos docentes universitarios e outra para o 
persoal funcionario de administración e servizos. 
 
f) Unha en cada entidade local. 
 
g) Unha en cada provincia para o persoal funcionario ao 
servizo da Administración de xustiza. 
 
2. Sen prexuízo do establecido na alínea anterior, logo de 
acordo coas organizacións sindicais lexitimadas nos artigos 6 e 
7 da Lei orgánica 11/1985, do 2 de agosto, de liberdade 
sindical, ou nas normas que os substitúan, os órganos de 
goberno das administracións públicas poden modificar ou 
establecer unidades electorais en razón do número e as 
peculiaridades do seu persoal funcionario e adecuar a súa 
configuración ás estruturas administrativas ou aos ámbitos de 
negociación constituídos ou que se constitúan. 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº143, ao apartado 1.a), de Substitución. 
  
 Substituír polo texto seguinte: 
"a) Unha unidade electoral por cada consellaría nos Servizos 
Centrais e outra tamén por consellaría nas provincias." 
__________________________________________ 



 

 
 

347 

 
DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 155.  Órganos de representación do persoal funcionario 
 
1. Os órganos específicos de representación do persoal 
funcionario son os delegados de persoal e as xuntas de 
persoal. 
 
2. Nas unidades electorais onde o número do persoal 
funcionario sexa superior a 5 e inferior a 50, a súa 
representación correspóndelles aos delegados de persoal, 
consonte as seguintes regras: 
 
a) Se o número do persoal funcionario non é superior a 30, 
elixirase un delegado. 
 
b) Se o número do persoal funcionario é superior a 30, 
elixiranse tres delegados, que exercerán a súa representación 
conxunta e mancomunadamente. 
 
3. Nas unidades electorais onde o número do persoal 
funcionario sexa igual ou superior a 50, constituiranse xuntas 
de persoal. As xuntas de persoal elixirán de entre os seus 
membros un presidente e un secretario, elaborarán o seu 
propio regulamento de procedemento, que non poderá 
contravir o disposto no Estatuto básico do empregado público e 
nesta lei, e remitirán copia del e das súas modificacións ao 
órgano ou aos órganos competentes en materia de persoal. O 
regulamento e as súas modificacións deben ser aprobados 
polos votos favorables de, polo menos, dous terzos dos 
membros da xunta de persoal. 
  
3 bis. Cada xunta de persoal componse dun número de 
representantes, en función do número do persoal  
funcionario da unidade electoral correspondente, de 
acordo coa seguinte escala consonte o Estatuto dos 
traballadores: 
 
— De 50 a 100 funcionarios: 5. 
— De 101 a 250 funcionarios: 9. 
— De 251 a 500 funcionarios: 13. 
— De 501 a 750 funcionarios: 17. 
— De 751 a 1.000 funcionarios: 21. 
— De 1.001 en adiante, dous por cada 1.000 ou fracción, 
cun máximo de 75. 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº145, ao apartado 3, de Modificación. 
  
 Mofificar  o quórum esixido de 2/3 para reducilo ao da maioría 
do órgano. 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 156.  Funcións e lexitimación dos órganos de 
representación 
 
1. As xuntas de persoal e os delegados de persoal teñen as 
seguintes funcións nos seus respectivos ámbitos: 
 
a) Recibir información sobre a política de persoal, así como 
sobre os datos referentes á evolución das retribucións, á 
evolución probable do emprego no ámbito correspondente e 
aos programas de mellora do rendemento. 
 
b) Emitir informe, por solicitude da Administración pública 
correspondente, sobre o traslado total ou parcial das 
instalacións e a implantación ou revisión dos seus sistemas de 
organización e métodos de traballo. 
 
c) Ser informados de todas as sancións impostas por faltas 
graves ou moi graves. 
 
d) Ter coñecemento e ser oídos no establecemento da xornada 
laboral e do horario de traballo, así como no réxime de 
permisos, licenzas e vacacións. 
 
e) Vixiar o cumprimento das normas vixentes en materia de 
condicións de traballo, prevención de riscos laborais, 
Seguridade Social e emprego, e mais exercer, de ser o caso, 
as accións legais oportunas perante os organismos 
competentes. 
 
f) Colaborar coa Administración correspondente para conseguir 
o establecemento de cantas medidas procuren o mantemento e 
incremento da produtividade. 
 
2. As xuntas de persoal, por decisión maioritaria dos seus 
membros, e os delegados de persoal mancomunadamente 
están lexitimados para iniciar como interesados os 
correspondentes procedementos administrativos e exercer as 
accións en vía administrativa ou xudicial en todo o relativo ao 
ámbito das súas funcións, nos termos e cos efectos 
establecidos pola lexislación que en cada caso resulte 
aplicable. 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº146, ao apartado 1.f) bis), de Adición. 
  
Engadir: 
  
 "g) As derivadas da Lei orgánica 3/2007, para a igualdade 
efectiva de mulleres e homes." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 157.  Garantías, dereitos e deberes da función 
representativa do persoal 
 
1. Os membros das xuntas de persoal e os delegados de 
persoal, como representantes legais do persoal funcionario, 
gozan no exercicio da súa función representativa das seguintes 
garantías e dereitos: 
 
a) O acceso e a libre circulación polas dependencias da súa 
unidade electoral, sen que poidan entorpecer o normal 
funcionamento das correspondentes unidades administrativas, 
dentro dos horarios habituais de traballo e con excepción das 
zonas que se reserven de conformidade co disposto na 
lexislación vixente. 
 
b) A distribución libre das publicacións que se refiran a 
cuestións profesionais e sindicais. 
 
c) A audiencia nos expedientes disciplinarios a que poidan ser 
sometidos os seus membros durante o tempo do seu mandato 
e durante o ano inmediatamente posterior, sen prexuízo da 
audiencia á persoa interesada regulada no procedemento 
disciplinario. 
 
d) Un crédito de horas mensuais dentro da xornada de traballo 
e retribuídas como de traballo efectivo, establecido en función 
do número de persoal funcionario representado. 
 
Os membros da xunta de persoal e os delegados de persoal da 
mesma candidatura que así o manifesten poden proceder, logo 
de comunicación ao órgano que desempeñe a xefatura de 
persoal perante a cal aquela exerza a súa representación, á 
acumulación dos créditos horarios. 
 
e) Non ser trasladados nin sancionados por causas 
relacionadas co exercicio do seu mandato representativo, nin 
durante a súa vixencia, nin no ano seguinte á súa extinción, 
agás cando a extinción teña lugar por revogación ou dimisión. 
 
f) Non ser discriminados na súa formación nin na súa 
promoción económica ou profesional por razón do desempeño 
da súa representación. 
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2. Cada un dos membros da xunta de persoal e esta como 
órgano colexiado, así como os delegados de persoal, 
observarán sixilo profesional en todo o referente aos asuntos 
respecto dos cales a Administración sinale expresamente o 
carácter reservado, mesmo despois de expirar o seu mandato. 
En todo caso, ningún documento reservado entregado pola 
Administración pode ser utilizado fóra do estrito ámbito da 
Administración para fins distintos dos que motivaron a súa 
entrega. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº148, ao apartado 1.d), de Adición. 
  
Artigo 157.1.d) Adición. Engadir despois de “… mesma 
candidatura…” o texto: 
 
“ ...e os delegados de sección sindical…”. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº146, ao apartado 1.d), de Adición. 
  
Débese engadir no segundo parágrafo da letra d) do punto 1 
logo de:  
  
"Os membros da xunta de persoal, os delegados de 
persoal..." o seguinte texto: 
  
"...e os delegados de sección sindical...". 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 158.  Duración da representación 
 
O mandato dos membros das xuntas de persoal e dos 
delegados de persoal é de catro anos, e poden ser reelixidos. 
O mandato entenderase prorrogado se, ao seu termo, non se 
promoven novas eleccións, sen que os representantes con 
mandato prorrogado se contabilicen para efectos de determinar 
a capacidade representativa dos sindicatos. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 159.  Promoción de eleccións a delegados e xuntas de 
persoal 
 
1. Poden promover a celebración de eleccións a delegados e 
xuntas de persoal: 
 
a) Os sindicatos máis representativos no ámbito estatal. 
 
b) Os sindicatos máis representativos no ámbito da 
Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
c) Os sindicatos que, sen ser máis representativos, 
conseguisen polo menos o dez por cento da representación a 
que se refire esta lei no conxunto das administracións públicas. 
 
d) Os sindicatos que obtivesen polo menos unha porcentaxe do 
dez por cento na unidade electoral en que se pretenden 
promover as eleccións. 
 
e) O persoal funcionario da unidade electoral, por acordo 
maioritario. 
 
2. Os suxeitos lexitimados para promover eleccións teñen, para 
este efecto, dereito a que a Administración pública 
correspondente lles subministre o censo de persoal das 
unidades electorais afectadas, distribuído por organismos ou 
centros de traballo. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 160.  Procedemento electoral 
 
1. O procedemento para a elección das xuntas de persoal e 
para a elección de delegados de persoal determinarase 
regulamentariamente tendo en conta os seguintes criterios 
xerais: 
 
a) A elección realizarase mediante sufraxio persoal, directo, 
libre e secreto, que se poderá emitir por correo ou por outros 
medios telemáticos. 
 
b) Serán electores e elixibles o persoal funcionario que se 
encontre na situación de servizo activo. Non terá a 
consideración de elector nin elixible o persoal funcionario 
nomeado por decreto para o posto que ocupe nin o que teña a 
condición de persoal directivo. 
 
c) Poderán presentar candidaturas as organizacións sindicais 
legalmente constituídas ou as coalicións destas e mais os 
grupos de electores dunha mesma unidade electoral, sempre 
que o seu número sexa equivalente, polo menos, ao triplo dos 
membros que se van elixir. 
 
d) As xuntas de persoal elixiranse mediante listas pechadas a 
través dun sistema proporcional corrixido e os delegados de 
persoal mediante listas abertas e sistema maioritario. 
 
e) Os órganos electorais serán as mesas electorais que se 
constitúan para a dirección e o desenvolvemento do 
procedemento electoral e as oficinas públicas permanentes 
para o cómputo e a certificación de resultados reguladas na 
normativa laboral. 
 
2. As impugnacións tramitaranse por un procedemento arbitral, 
agás as reclamacións contra as denegacións de inscrición de 
actas electorais, que se poderán presentar directamente 
perante a orde xurisdicional social, nos termos establecidos 
pola lexislación aplicable. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO IV 
 
Solución extraxudicial de conflitos colectivos 
 
Artigo 161.  Solución extraxudicial de conflitos colectivos 
 
1. Con independencia das atribucións fixadas polas partes ás 
comisións paritarias previstas na alínea quinta do artigo 153 
para o coñecemento e a resolución dos conflitos derivados da 
aplicación e interpretación dos pactos e acordos, as 
administracións públicas incluídas no ámbito de aplicación 
desta lei e as organizacións sindicais a que se refire o presente 
título poden acordar a creación, a configuración e o 
desenvolvemento de sistemas de solución extraxudicial de 
conflitos colectivos. 
 
2. Os conflitos a que se refire a alínea anterior poden ser os 
derivados da negociación, aplicación e interpretación dos 
pactos e acordos sobre as materias sinaladas na alínea 
primeira do artigo 152, agás para aquelas en que exista 
reserva de lei. 
 
3. Os sistemas previstos neste artigo poden estar integrados 
por procedementos de mediación e arbitraxe, consonte as 
seguintes regras: 
 
a) A mediación será obrigatoria cando o solicite unha das 
partes e as propostas de solución que ofreza o mediador ou os 
mediadores poden ser libremente aceptadas ou rexeitadas por 
elas. 
 
b) Mediante o procedemento de arbitraxe, as partes poden 
acordar voluntariamente encomendarlle a un terceiro a 
resolución do conflito suscitado, e comprométense de antemán 
a aceptar o contido da dita resolución. 
 
c) Os acordos logrados a través da mediación e as resolucións 
de arbitraxe terán a mesma eficacia xurídica e tramitación que 
os pactos e os acordos regulados nesta lei, sempre que 
aqueles que adoptasen os devanditos acordos ou subscribisen 
o compromiso arbitral tivesen a lexitimación que lles permita 
acordar, no ámbito do conflito, un pacto ou acordo consonte o 
previsto nesta lei. 
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d) Os acordos e as resolucións de arbitraxe serán susceptibles 
de impugnación nos termos establecidos pola lexislación 
aplicable. Especificamente caberá recurso contra a resolución 
arbitral no caso de que non se observasen no 
desenvolvemento da actuación arbitral os requisitos e as 
formalidades establecidas para o efecto, cando a resolución 
versase sobre puntos non sometidos a decisión ou cando esta 
contradiga a legalidade vixente. 
 
4. A utilización dos sistemas previstos neste artigo efectuarase 
consonte os procedementos que regulamentariamente se 
determinen logo de acordo coas organizacións sindicais 
representativas. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO V 
 
Dereito de reunión dos empregados públicos 
 
Artigo 162.  Dereito de reunión 
 
1. Están lexitimados para convocar unha reunión, ademais das 
organizacións sindicais, directamente ou a través dos 
delegados sindicais: 
 
a) Os delegados de persoal. 
 
b) As xuntas de persoal. 
 
c) Os comités de empresa. 
 
d) Os empregados públicos das administracións públicas 
respectivas en número non inferior ao corenta por cento do 
colectivo convocado. 
 
2. As reunións no centro de traballo autorizaranse fóra das 
horas de traballo, salvo acordo entre o órgano competente en 
materia de persoal e aqueles que estean lexitimados para 
convocalas. 
 
3. A celebración das reunións non prexudicará a prestación dos 
servizos e os seus convocantes serán responsables do seu 
normal desenvolvemento. 
 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

TÍTULO VIII 
 
Situacións administrativas 
 
Disposicións xerais 
 
 
Artigo 163.  Situacións administrativas do persoal funcionario 
de carreira 
 
1. O persoal funcionario de carreira encontrarase nalgunha das 
seguintes situacións: 
 
a) Servizo activo.  
 
b) Servizos especiais. 
 
c) Servizo noutras administracións públicas. 
 
d) Excedencia voluntaria. 
 
e) Excedencia forzosa. 
 
f) Suspensión de funcións. 
 
2. O persoal funcionario de carreira que non se encontre en 
servizo activo pode cambiar de situación administrativa sempre 
que reúna os requisitos exixidos en cada caso, sen necesidade 
de reingreso previo ao servizo activo. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº147, ao apartado 2 bis), de Adición. 
  
 Novo texto que reza así: 
"Os órganos de representación terán coñecemento en todo 
momento da situación administrativa do persoal do seu ámbito. 
Durante a tramitación de cambio de situación administrativa 
deberá ser oída a representación sindical. No caso de que a 
resolución final non teña en conta o informe emitido, o órgano 
competente para resolver deberá motivar a súa contradición." 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº147, ao apartado 2 bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo punto 3, co seguinte texto: 
  
"3. Os órganos de representación terán coñecemento en todo 
momento da situación administrativa do persoal do seu ámbito. 
Durante a tramitación de cambio de situación administrativa 
deberá ser oída a representación sindical. No caso de que a 
resolución final non teña en conta o informe emitido, o órgano 
competente para resolver deberá motivar a súa contradición." 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 164.  Situacións do persoal laboral 
 
As situacións do persoal laboral réxense polo Estatuto dos 
traballadores e polos convenios colectivos que lle sexan 
aplicables. Os convenios colectivos poderán determinar a 
aplicación deste título ao persoal incluído no seu ámbito de 
aplicación no que resulte compatible co Estatuto dos 
traballadores. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO II 
 
Situación de servizo activo 
 
Artigo 165.  Situación de servizo activo 
 
1. Están na situación de servizo activo as persoas que presten 
servizos na súa condición de persoal funcionario de carreira en 
calquera das administracións públicas incluídas no ámbito de 
aplicación desta lei, sempre que non lles corresponda quedar 
noutra situación. 
 
2. Os períodos de duración dos permisos, licenzas e vacacións 
do persoal funcionario non alteran a situación de servizo activo, 
nin tampouco os períodos de duración da incapacidade 
temporal para o servizo, risco no embarazo ou risco durante o 
período de lactación natural. 
 
3. O persoal funcionario de carreira en situación de servizo 
activo goza de todos os dereitos inherentes á súa condición 
funcionarial e queda suxeito aos deberes e ás 
responsabilidades derivados dela. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO III 
 
Situación de servizos especiais 
 
Artigo 166.  Situación de servizos especiais 
 
O persoal funcionario de carreira será declarado en situación 
de servizos especiais: 
 
a) Cando adquira a condición de persoal funcionario ao servizo 
de organizacións internacionais.  
 
b) Cando sexa autorizado para realizar unha misión por un 
período determinado superior a seis meses en organismos 
internacionais, gobernos ou entidades públicas estranxeiras ou 
en programas de cooperación internacional. 
 
c) Cando sexa designado membro do Goberno, do Consello da 
Xunta ou dos órganos de goberno das demais comunidades 
autónomas ou das cidades de Ceuta e Melilla, membro das 
institucións da Unión Europea ou das organizacións 
internacionais, ou sexa nomeado alto cargo das citadas 
administracións públicas ou institucións. 
 
d) Cando sexa nomeado para desempeñar postos ou cargos 
en organismos públicos ou entidades dependentes ou 
vinculados ás administracións públicas que, de conformidade 
co que estableza a respectiva Administración pública, estean 
asimilados no seu rango administrativo a altos cargos. 
 
e) Cando acceda á condición de deputado ou senador das 
Cortes Xerais, deputado do Parlamento de Galicia ou membro 
das asembleas lexislativas das demais comunidades 
autónomas, se percibe retribucións periódicas pola realización 
da función. Aquelas persoas que perdan a devandita condición 
por disolución das correspondentes cámaras ou terminación do 
mandato destas poderán permanecer na situación de servizos 
especiais ata a súa nova constitución. 
 
Nos casos previstos nesta letra, cando non se perciban 
retribucións periódicas poderase optar entre permanecer na 
situación de servizo activo ou pasar á de servizos especiais, 
sen prexuízo da normativa sobre incompatibilidades aplicable 
aos deputados e senadores das Cortes Xerais, deputados do 
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Parlamento de Galicia e membros das asembleas lexislativas 
das demais comunidades autónomas. 
 
f) Cando desempeñe cargos electivos retribuídos e con 
dedicación exclusiva nas asembleas das cidades de Ceuta e 
Melilla e nas entidades locais, cando desempeñe 
responsabilidades de órganos superiores e directivos locais e 
mais cando desempeñe responsabilidades de membros dos 
órganos locais para o coñecemento e a resolución das 
reclamacións económico-administrativas. Exceptúase o persoal 
funcionario de Administración local con habilitación de carácter 
estatal que desempeñe postos de traballos reservados a este, 
o cal se rexerá pola súa normativa específica, quedando na 
situación de servizo activo. 
 
g) Cando sexa designado para formar parte do Consello Xeral 
do Poder Xudicial ou dos consellos de xustiza das 
comunidades autónomas. 
 
h) Cando sexa elixido ou designado para formar parte dos 
órganos constitucionais, dos órganos estatutarios da 
Comunidade Autónoma de Galicia ou das demais 
comunidades autónomas, ou doutros en que a elección 
corresponda ao Congreso dos Deputados, ao Senado, ao 
Parlamento de Galicia ou ás asembleas lexislativas das 
demais comunidades autónomas. No suposto do Consello 
da Cultura Galega, a situación de servizos especiais 
corresponderalle unicamente ao presidente do órgano, de 
ser o caso. 
 
i) Cando sexa adscrito aos servizos do Tribunal Constitucional, 
do Defensor do Pobo ou do Valedor do Pobo, ou destinado ao 
Tribunal de Contas nos termos previstos na alínea terceira do 
artigo 93 da Lei 7/1988, do 5 de abril, ou na norma que o 
substitúa. 
 
j) Cando desempeñe un posto de traballo de carácter directivo 
no Gabinete da Presidencia do Parlamento de Galicia. 
 
k) Cando sexa designado para asesorar os grupos 
parlamentarios das Cortes Xerais, do Parlamento de Galicia ou 
das asembleas lexislativas das demais comunidades 
autónomas.  
 
l) Cando sexa designado como persoal eventual para realizar 
funcións expresamente cualificadas como de confianza ou 
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asesoramento especial e non opte por permanecer na situación 
de servizo activo. 
 
m) Cando, tratándose de persoal funcionario dos corpos 
docentes ou escalas en que se ordena a función pública 
docente, sexa nomeado para desempeñar un posto nas áreas 
funcionais de alta inspección de educación. 
 
n) Cando sexa activado para prestar servizos na condición de 
reservista voluntario nas forzas armadas. 
 
 

NON TEN EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 167.  Efectos 
 
1. Na situación de servizos especiais percibiranse as 
retribucións do posto ou cargo que se desempeñe e non as que 
correspondan como persoal funcionario de carreira, sen 
prexuízo do dereito a percibir os trienios que se teñan 
recoñecidos en cada momento. 
 
2. O tempo que se permaneza na situación de servizos 
especiais compútase como prestado no posto de orixe para os 
efectos de ascensos, recoñecemento de trienios, promoción 
interna e dereitos no réxime de Seguridade Social que sexa 
aplicable, agás no caso do persoal funcionario que ingrese ao 
servizo das institucións da Unión Europea ou de entidades e 
organismos asimilados e exerza o dereito de transferencia 
establecido no Estatuto do persoal funcionario das 
Comunidades Europeas. 
 
3. As administracións públicas incluídas no ámbito de 
aplicación desta lei velarán para que non haxa menoscabo no 
dereito á carreira profesional do persoal funcionario que sexa 
nomeado alto cargo, membro do poder xudicial ou doutros 
órganos constitucionais ou estatutarios, ou que sexa elixido 
alcalde, retribuído e con dedicación exclusiva, presidente de 
deputación ou de cabido ou consello insular, deputado ou 
senador das Cortes Xerais, deputado do Parlamento de Galicia 
ou membro das asembleas lexislativas das demais 
comunidades autónomas. 
 
Como mínimo, estas persoas recibirán o mesmo tratamento na 
progresión na súa carreira profesional que o establecido para 
os directores xerais e outros cargos equivalentes ou superiores 
da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 168.  Reingreso ao servizo activo 
 
1. As persoas que cesen na situación de servizos especiais 
teñen dereito a reingresar ao servizo activo no mesmo posto de 
traballo que ocupasen con anterioridade con carácter definitivo, 
de este se ter obtido mediante concurso. 
 
2. Cando o posto de traballo se obtivese polo procedemento de 
libre designación, o dereito ao reingreso farase efectivo nun 
posto de traballo adecuado ao seu corpo ou escala na mesma 
localidade e nas mesmas condicións e coas retribucións 
correspondentes á progresión acadada na carreira profesional, 
respectándose en todo caso o grao de progresión que se 
acadou naquela. 
 
3. As persoas nomeadas para os postos ou cargos enunciados 
nas letras c) e d) do artigo 166 que reingresen ao servizo activo 
percibirán, en todo caso, un complemento de posto de traballo 
non inferior en máis dun nivel, ou tramo equivalente, ao que 
corresponda ao posto que ocupaban cando pasaron á situación 
de servizos especiais. 
 
No caso de non estaren ocupando un posto de traballo cando 
foron declarados na situación de servizos especiais, terase en 
conta o último posto que desempeñaron con carácter definitivo 
na Administración á cal reingresen. 
 
4. O reingreso ao servizo activo deberase solicitar no prazo dun 
mes, contado desde o día seguinte ao do cesamento na 
situación de servizos especiais. O incumprimento desta obriga 
determinará a declaración na situación de excedencia por 
interese particular. 
 
A Administración estará obrigada a asignar un posto de traballo 
no prazo dun mes desde a presentación da solicitude de 
reingreso ao servizo activo. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 



 

 
 

368 

 
DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO IV 
 
Situación de servizo noutras administracións públicas 
 
Artigo 169.  Situación de servizo noutras administracións 
públicas 
 
Será declarado na situación de servizo noutras administracións 
públicas o persoal funcionario de carreira incluído no ámbito de 
aplicación desta lei que, en virtude dos procesos de 
transferencias ou polos procedementos de provisión de postos 
de traballo, obteña destino nunha Administración pública 
distinta. Manterase nesa situación no caso de que por 
disposición legal da Administración a que accede se integre 
como persoal propio desta. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 170.  Efectos e reingreso ao servizo activo 
 
1. O persoal funcionario de carreira na situación de servizo 
noutras administracións públicas réxese pola lexislación da 
Administración en que estea destinado de forma efectiva, pero 
conserva a súa condición de persoal funcionario da 
Administración de orixe. Nesta condición, ten dereito a 
participar nas convocatorias para a provisión de postos de 
traballo que efectúe a Administración de orixe. 
 
Corresponderalles aos órganos competentes da Administración 
de orixe a imposición, de ser o caso, da sanción de separación 
do servizo. 
 
2. Nos supostos de remoción ou supresión do posto de traballo 
obtido por concurso, o persoal funcionario na situación de 
servizo noutras administracións públicas permanecerá na 
Administración de destino, que deberá asignarlle un posto de 
traballo consonte os sistemas de carreira e provisión de postos 
previstos nesta lei. 
 
3. No suposto de cesamento no posto obtido por libre 
designación, a Administración de destino, no prazo máximo 
dun mes, contado desde o día seguinte ao do cesamento, 
poderá acordar a adscrición do persoal funcionario na situación 
de servizo noutras administracións públicas a outro posto da 
mesma ou comunicaralle que non vai facer efectiva a devandita 
adscrición. En todo caso, durante este período entenderase 
que continúa para todos os efectos en servizo activo na dita 
Administración. 
 
Transcorrido o prazo citado sen que se acordase a súa 
adscrición a outro posto, ou recibida a comunicación de que 
non se vai facer efectiva, o persoal funcionario na situación de 
servizo noutras administracións públicas deberá solicitar no 
prazo máximo dun mes o reingreso ao servizo activo na súa 
Administración de orixe, a cal deberá asignarlle un posto de 
traballo consonte os sistemas de carreira e provisión de postos 
vixentes nesa Administración desde a data en que se solicitase 
o reingreso. 
 
De non solicitar o reingreso ao servizo activo no prazo 
indicado, será declarado de oficio en situación de excedencia 
voluntaria por interese particular, con efectos desde o día 
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seguinte a aquel en que cesase no servizo activo na 
Administración de destino. 
 
4. O disposto na alínea anterior é aplicable tamén aos supostos 
de adscrición provisional a un posto de traballo como 
consecuencia do cesamento nun posto obtido por libre 
designación. 
  
5. O tempo de servizo prestado na Administración pública en 
que o persoal funcionario estea destinado compútase como de 
servizo activo no seu corpo ou escala de orixe. 
 
6. O persoal funcionario que reingrese ao servizo activo na 
Administración de orixe procedente da situación de servizo 
noutras administracións públicas obterá o recoñecemento 
profesional dos progresos alcanzados no sistema de carreira 
profesional e os seus efectos sobre a posición retributiva 
consonte o procedemento previsto nos convenios de 
conferencia sectorial e demais instrumentos de colaboración 
que establecen medidas de mobilidade interadministrativa. Na 
falta de tales convenios ou instrumentos de colaboración, o 
recoñecemento realizarase pola Administración pública en que 
se produza o reingreso. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO V 
 
Situacións de excedencia voluntaria 
 
Artigo 171.  Modalidades 
 
A excedencia voluntaria do persoal funcionario de carreira pode 
adoptar as seguintes modalidades:  
 
a) Excedencia por interese particular. 
 
b) Excedencia por prestación de servizos no sector público. 
 
c) Excedencia por agrupación familiar.  
 
d) Excedencia por coidado de familiares.  
 
e) Excedencia por razón de violencia de xénero. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº148, de Adición. 
  
Incorporar o seguinte: 
"O  prazo para a resolución e a notificación destas modalidades 
de excedencia voluntaria, cando esta sexa por instancia da 
parte interesada, será como máximo de dous meses." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº149, de Adición. 
  
 O novo texto queda así: 
"Como norma xeral, o reingreso destas situacións 
administrativas realizarase na mesma localidade en que se 
solicitou a excedencia." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº150, de Adición. 
  
 O enunciado novo é o seguinte: 
"Para a regulación específica do persoal do Sergas haberá que 
aterse ao disposto no seu estatuto marco e nas demais 
negociacións específicas dentro da Mesa Sectorial do Sergas." 
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__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº149, de Adición. 
  
Artigo 171. Adición. Engadir un novo parágrafo: 
 
“Con carácter xeral, o reingreso destas situacións 
administrativas realizarase na localidade en que desempeñase 
o seu traballo no momento da solicitude da excedencia.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº148, de Adición. 
  
Débese engadir un novo punto 2, co seguinte texto: 
  
"2. O  prazo para a resolución e a notificación destas 
modalidades de excedencia voluntaria, cando esta sexa por 
instancia da parte interesada, será como máximo de dous 
meses.  
Como norma xeral, o reingreso destas situacións 
administrativas realizarase na mesma localidade en que se 
solicitou a excedencia. 
Para a regulación específica do persoal do Sergas haberá que 
aterse ao disposto no seu estatuto marco e nas demais 
negociacións específicas dentro da Mesa Sectorial do Sergas.  
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 172.  Excedencia por interese particular 
 
1. O persoal funcionario de carreira pode obter a excedencia 
por interese particular cando teña prestados servizos efectivos 
en calquera das administracións públicas durante un período 
mínimo de tres anos inmediatamente anteriores á solicitude. 
Para reingresar no servizo activo será preciso ter permanecido 
nesa situación polo menos un ano. 
 
2. A concesión da excedencia por interese particular queda 
subordinada ás necesidades do servizo debidamente 
motivadas. Non pode declararse cando ao persoal funcionario 
se lle instrúa expediente disciplinario. 
 
3. Así mesmo, o persoal funcionario de carreira será declarado 
na situación de excedencia por interese particular: 
 
a) Cando non tome posesión no prazo establecido dun posto 
de traballo adxudicado por concurso ou por libre designación, 
nos supostos e termos que regulamentariamente se 
determinen. 
 
b) Cando se encontre ao dispor do órgano competente ou 
adscrito provisionalmente a un posto de traballo e incumpra as 
obrigas establecidas na alínea quinta do artigo 97. 
 
c) Cando, finalizada a causa que determinou o paso a unha 
situación administrativa distinta á de servizo activo, incumpra a 
obriga de solicitar o reingreso ao servizo activo nos prazos 
previstos por esta lei. 
 
d) Cando pase a prestar servizos en calquera 
Administración pública, organismo, axencia ou entidade do 
sector público como persoal funcionario interino ou como 
persoal laboral con contrato temporal ou declarado 
indefinido por sentenza xudicial firme, ou en entidades que 
queden excluídas da consideración de sector público para 
os efectos do previsto na letra b) da alínea primeira do 
artigo 173. 
 
4. As persoas que se atopen na situación de excedencia por 
interese particular non devindicarán retribucións, nin será 
computable o tempo que permanezan nela para os efectos de 
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ascensos, trienios e dereitos no réxime de Seguridade Social 
que sexa aplicable.  
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº149, ao apartado 1, de Substitución. 
  
Débese substituír o texto do punto 1 polo seguinte: 
  
"1. O persoal funcionario de carreira pode obter a excedencia 
por interese particular cando teña prestados servizos efectivos 
en calquera das administracións públicas durante un período 
mínimo dun ano inmediatamente anterior á solicitude. Para 
reingresar no servizo activo será preciso ter permanecido nesta 
situación polo menos un ano." 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº151, ao apartado 1, de Modificación. 
  
Modificar os prazos marcados de 3 e 2 anos para reducilos a 
só un ano. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº152, ao apartado 2, de Supresión. 
  
Suprmir o seguinte fragmento: 
"A concesión da excedencia por interese particular queda 
subordinada ás necesidades do servizo debidamente 
motivadas." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº150, ao apartado 2, de Supresión. 
  
Artigo 172.2. Supresión. Eliminar o texto desde: “ A concesión 
da….” até “…debidamente motivadas.” 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº150, ao apartado 2, de Supresión. 
  
Débese eliminar do punto 2 o seguinte texto:   
  
"...queda subordinada ás necesidades do servizo debidamente 
motivadas." 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº151, ao apartado 3.d), de Adición. 
  
Débese engadir na letra d) do punto 3 logo de: 
  
"d) Cando pase a prestar servizos en calquera Administración 
pública, organismo, axencia ou entidade do sector público..." o 
seguinte texto: 
  
"...fóra do ámbito de aplicación desta lei como persoal 
funcionario...". 
 
__________________________________________ 



 

 
 

376 

 
DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 173.  Excedencia por prestación de servizos no sector 
público 
 
1. Sen prexuízo do disposto na normativa sobre 
incompatibilidades, procede declarar, de oficio ou por solicitude 
da persoa interesada, na situación de excedencia por 
prestación de servizos no sector público: 
 
a) O persoal funcionario de carreira que acceda, por promoción 
interna ou por outros sistemas de acceso, a outros corpos ou 
escalas en calquera Administración pública e non lle 
corresponda quedar noutra situación administrativa. 
 
b) O persoal funcionario de carreira que pase a prestar servizos 
como persoal laboral fixo ou como persoal directivo con 
contrato laboral de alta dirección en calquera Administración 
pública ou en organismos, axencias ou entidades do sector 
público. Para estes efectos, considéranse incluídas no sector 
público as sociedades mercantís e fundacións que reúnan os 
requisitos exixidos pola lexislación aplicable segundo a 
Administración pública a que estean vinculadas ou da cal 
dependan. 
 
2. As persoas que se atopen na situación de excedencia por 
prestación de servizos no sector público non devindicarán 
retribucións, nin será computable o tempo que permanezan 
nela para os efectos de ascensos, trienios e dereitos no réxime 
de Seguridade Social que sexa aplicable. 
 
Malia o disposto no parágrafo anterior, no suposto regulado na 
letra b) da alínea primeira deste artigo o tempo de servizos 
prestados en organismos, axencias ou entidades do sector 
público computarase só para os efectos de antigüidade, unha 
vez que se reingrese ao servizo activo, coa excepción dos 
prestados en sociedades mercantís ou fundacións. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº153, ao apartado 1.b), de Supresión. 
  
 Suprimir o texto:" ...ou como persoal directivo con contrato 
laboral de alta dirección..." . 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº152, ao apartado 1.b), de Substitución. 
  
Debe substituírse o texto da letra b) do apartado 1 polo 
seguinte: 
  
"b) O persoal funcionario de carreira que pase a prestar 
servizos como persoal funcionario ou persoal laboral en 
calquera Administración pública ou en organismos, axencias ou 
entidades do sector público. Para estes efectos, considéranse 
incluídas no sector público as sociedades mercantís e 
fundacións que reúnan os requisitos exixidos pola lexislación 
aplicable segundo a Administración pública a que estean 
vinculadas ou da cal dependan." 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº154, ao apartado 2, de Supresión. 
  
 Supresión do segundo parágrado da aliña dúas. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº151, ao apartado 2, de Supresión. 
  
Artigo 173.2. Supresión. Eliminar desde “Malia o disposto….” 
até o final do parágrafo. 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº153, ao apartado 2, de Supresión. 
  
Débese eliminar o segundo parágrafo do punto 2 que di: 
  
"Malia o disposto no parágrafo anterior, no suposto regulado na 
letra b) da alínea primeira deste artigo o tempo de servizos 
prestados en organismos, axencias ou entidades do sector 
público computarase só para os efectos de antigüidade, unha 
vez que se reingrese ao servizo activo, coa excepción dos 
prestados en sociedades mercantís ou fundacións." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 174.  Excedencia por agrupación familiar 
 
1. O persoal funcionario de carreira ten dereito á excedencia 
por agrupación familiar, sen que sexa exixible o requisito de ter 
prestado un tempo mínimo de servizos previos nin un prazo de 
permanencia nela, cando o cónxuxe ou a parella de feito resida 
noutra localidade por ter obtido e estar desempeñando un 
posto de traballo de carácter definitivo como persoal 
funcionario de carreira ou como persoal laboral fixo en calquera 
das administracións públicas, dos organismos públicos e das 
entidades de dereito público vinculados ou dependentes delas, 
nos órganos constitucionais ou do poder xudicial e órganos 
similares das comunidades autónomas, así como na Unión 
Europea ou en organizacións internacionais. 
 
2. As persoas que se atopen na situación de excedencia por 
agrupación familiar non devindicarán retribucións, nin será 
computable o tempo que permanezan nela para os efectos de 
ascensos, trienios e dereitos no réxime de Seguridade Social 
que sexa aplicable. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº155, ao apartado 1, de Adición. 
  
 Engadir ao remate do parágrafo o seguinte: 
"Tamén será aplicable a dita excedencia cando o ou a cónxuxe 
ou a parella de feito resida noutra localidade por ter obtido e 
estar a desempeñar un posto de traballo no sector privado 
cando este derive dun contrato indefinido ou cunha vixencia 
superior a un ano." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº152, ao apartado 1, de Adición. 
  
Artigo 174.1. Adición. Engadir o seguinte texto: 
 
“Tamén será aplicable esta excedencia cando o ou a cónxuxe 
ou a parella de feito resida noutra localidade por ter obtido e 
estar a desempeñar un posto de traballo no sector privado 
cando derive dun contrato indefinido ou cunha vixencia superior 
a un ano.” 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº154, ao apartado 1, de Adición. 
  
Débese engadir un novo parágrafo ao punto 1 co seguinte 
texto: 
  
"Tamén será aplicable a dita excedencia cando o ou a cónxuxe 
ou a parella de feito resida noutra localidade por ter obtido e 
estar a desempeñar un posto de traballo no sector privado 
cando este derive dun contrato indefinido ou cunha vixencia 
superior a un ano." 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 175.  Excedencia por coidado de familiares 
 
1. O persoal funcionario de carreira ten dereito a un período de 
excedencia por coidado de familiares de duración non superior 
a tres anos, sen que sexa exixible o requisito de ter prestado 
un tempo mínimo de servizos previos, nos seguintes casos: 
 
a) Para atender ao coidado de cada fillo, tanto cando o sexa 
por natureza como por adopción ou acollemento permanente 
ou preadoptivo, contando desde a data de nacemento ou, de 
ser o caso, da efectividade da resolución xudicial ou 
administrativa.  
 
b) Para atender ao coidado dun familiar que se atope ao seu 
cargo, ata o segundo grao inclusive de consanguinidade ou 
afinidade, cando, por razóns de idade, accidente, enfermidade 
ou discapacidade, non poida valerse por si mesmo e non 
desempeñe actividade retribuída. 
 
2. Pódese facer uso de forma fraccionada do período da 
excedencia regulada neste artigo. 
 
3. O período de excedencia será único por cada suxeito 
causante. Cando un novo suxeito causante dea orixe a unha 
nova excedencia, o inicio do período desta poñerá fin, de ser o 
caso, ao que se viñese gozando. 
 
4. No caso de que dúas persoas xeren o dereito á excedencia 
regulada neste artigo polo mesmo suxeito causante, a 
Administración poderá limitar o seu exercicio simultáneo por 
razóns xustificadas relacionadas co funcionamento dos 
servizos. 
 
5. Durante o período de excedencia, o desempeño de 
actividades retribuídas está suxeito a autorización previa 
consonte as regras establecidas na normativa sobre 
incompatibilidades. 
 
6. O tempo de permanencia na situación regulada neste artigo 
compútase para os efectos de trienios, carreira e dereitos no 
réxime de Seguridade Social que sexa aplicable, e reservarase 
o posto de traballo que se ocupe con carácter definitivo. Se se 
ocupa un posto de traballo con carácter provisional, a reserva 
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manterase mentres o posto non se cubra polos procedementos 
previstos nesta lei. 
 
7. O persoal funcionario que se encontre na situación regulada 
neste artigo pode participar nos cursos de formación que 
convoque a Administración.  
 
8. O persoal funcionario interino ten dereito á excedencia 
regulada neste artigo, ben que a reserva do posto de traballo 
se manterá unicamente mentres non concorra ningunha das 
causas de cesamento previstas para esta clase de persoal 
nesta lei. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº153, ao apartado 1, de Substitución. 
  
Artigo 175.1. Substitución. Substituír o texto “tres anos” por 
“...seis anos...”. 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº155, ao apartado 1, de Substitución. 
  
Débese substituír no punto 1 a palabra “tres” por “...seis...”. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº156, ao apartado 1, de Modificación. 
  
 Modificar o período de duración da excedencia, de non 
superior a tres anos a non superior a seis anos. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº158, ao apartado 1.b), de Supresión. 
  
 Suprimir o que segue: 
"ata o segundo grao inclusive de consanguinidade ou 
afinidade,...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº154, ao apartado 1.b), de Supresión. 
  
Artigo 175.1.b) Supresión. Suprimir o texto: “..., ata o segundo 
grao inclusive de consanguinidade ou afinidade,…”. 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº156, ao apartado 1.b), de Supresión. 
  
Débese eliminar da letra b) do punto 1 o seguinte texto:   
  
"...ata o segundo grao inclusive de consanguinidade ou 
afinidade,...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº157, ao apartado 2, de Modificación. 
  
 Modifícase para permitir o fraccionamento  en tres períodos. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº211, ao apartado 2, de Adición. 
  
Debe engadirse o seguinte texto ao final do punto 2: 
  
Poderase fraccionar en ata tres períodos. 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 176.  Excedencia por razón de violencia de xénero 
 
1. As funcionarias vítimas de violencia de xénero, para facer 
efectiva a súa protección ou o seu dereito á asistencia social 
integral, teñen dereito a solicitar a situación de excedencia sen 
que sexa exixible o requisito de ter prestado un tempo mínimo 
de servizos previos nin un prazo de permanencia nesta 
situación. 
 
2. Durante os seis primeiros meses de permanencia nesta 
situación tense dereito á reserva do posto de traballo que se 
desempeñase, e o devandito período computarase para os 
efectos de antigüidade, carreira e dereitos no réxime de 
Seguridade Social que resulte aplicable. Cando as actuacións 
xudiciais así o exixan, este período prorrogarase por prazos de 
tres meses, ata un máximo total de dezaoito, con idénticos 
efectos aos sinalados anteriormente, co fin de garantir a 
efectividade do dereito de protección da vítima. 
 
3. Durante os tres primeiros meses da excedencia regulada 
neste artigo, a funcionaria ten dereito a percibir as súas 
retribucións íntegras e, de ser o caso, as prestacións familiares 
por fillo a cargo. 
 
4. As funcionarias interinas teñen dereito á excedencia 
regulada neste artigo, ben que a reserva do posto de traballo 
se manterá unicamente mentres non concorra ningunha das 
causas de cesamento previstas para esta clase de persoal 
nesta lei. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 177.  Reingreso ao servizo activo 
 
1. Finalizada a causa que determinou a declaración nunha 
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. Unha vez acordado o 
reingreso, está igualmente 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. 
 
2. O reingreso ao servizo activo do persoal funcionario de 
carreira que non teña reservado o posto de traballo efectuarase 
mediante a participación nas convocatorias de concurso ou de 
libre designación para a provisión de postos de traballo. 
 
3. Así mesmo, o reingreso ao servizo activo poderá efectuarse 
por adscrición provisional a un posto de traballo, de acordo 
coas necesidades do servizo e sempre que se reúnan os 
requisitos exixidos para ocupar o posto, nos termos regulados 
polo artigo 97. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO VI 
 
Situación de excedencia forzosa 
 
Artigo 178.  Situación de excedencia forzosa 
 
1. O persoal funcionario de carreira será declarado de oficio na 
situación de excedencia forzosa cando, unha vez concluído o 
período de suspensión firme ou de suspensión provisional por 
condena a penas que non supoñan inhabilitación ou 
suspensión de emprego ou cargo público, pero determinen a 
imposibilidade de desempeñar o posto de traballo, solicite o 
reingreso ao servizo activo nos termos e prazos que se 
establecen nesta lei e non o poida obter por falta de posto 
vacante con dotación orzamentaria. 
 
2. O persoal funcionario de carreira que se atope na situación 
de excedencia forzosa ten dereito a percibir as retribucións 
básicas e, de ser o caso, as prestacións familiares por fillo a 
cargo, así como ao cómputo do tempo que permaneza nela 
para os efectos de trienios e dereitos no réxime de Seguridade 
Social que resulte aplicable. 
 
Se as retribucións básicas que corresponda percibir foren 
inferiores ao salario mínimo interprofesional, 
complementaranse ata alcanzar a contía deste. 
 
3. O persoal funcionario de carreira que se encontre na 
situación de excedencia forzosa está suxeito ás seguintes 
obrigas: 
 
a) Participar nos concursos convocados para postos 
adecuados ao seu corpo ou escala, solicitando estes postos. 
 
b) Aceptar os destinos adecuados ao seu corpo ou escala que 
se lle ofrezan. 
 
c) Participar nos cursos de formación a que sexa convocado. 
 
d) Non desempeñar postos de traballo no sector público baixo 
ningún tipo de relación funcionarial ou contractual, agás nos 
supostos excepcionais establecidos pola normativa sobre 
incompatibilidades e logo da correspondente autorización. 
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4. O incumprimento de calquera das obrigas establecidas na 
alínea anterior determinará a declaración da situación de 
excedencia voluntaria por interese particular ou, no caso 
previsto pola letra d), a declaración da situación que 
corresponda consonte o previsto polo artigo 173 desta lei. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº159, ao apartado 1, de Adición. 
  
 Engadir: 
"Cando se leve a cabo unha redución de postos de traballo de 
acordo cos procedementos legalmente establecidos e a persoa 
funcionaria afectada por ela non poida ser adscrita a outro 
posto." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº155, ao apartado 1, de Adición. 
  
Artigo 178.1. Adición. Engadir in fine: 
 
“..., ou cando se leve a cabo unha redución de postos de 
traballo de acordo cos procedementos legalmente establecidos 
e a persoa funcionaria afectada por ela non poida ser adscrita a 
outro posto.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº160, ao apartado 2, de Adición. 
  
Anotar como novidade o que segue: 
"As persoas afectadas por unha redución de postos de 
traballo prevista na alínea primeira deste artigo terán dereito a 
percibir, a maiores, o complemento de carreira consolidado." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº156, ao apartado 2, de Adición. 
  
Artigo 178.2. Adición. Engadir in fine: 
 
“As persoas que estean nesta situación como consecuencia 
dunha redución de postos de traballo terán dereito a percibir, a 
maiores, o complemento de carreira consolidado.” 
 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº161, ao apartado 3.b), de Substitución. 
  
Substituír por: 
"Aceptar os destinos en postos adecuados ao seu corpo ou 
escala que se lle ofrezan en localidades que se atopen a unha 
distancia inferior a trinta quilómetros da localidade do último 
posto onde estaba destinado." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº157, ao apartado 3.b), de Adición. 
  
Débese engadir ao final do texto da letra b) do punto 3 o 
seguinte: 
  
"... en localidades que se atopen a unha distancia inferior a 
trinta quilómetros da localidade do último posto onde estaba 
destinado ou da súa localidade de residencia." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO VII 
 
Situacións de suspensión de funcións 
 
Artigo 179.  Suspensión de funcións 
 
1. O persoal funcionario declarado na situación de suspensión 
quedará privado durante o tempo de permanencia nela do 
exercicio das súas funcións. Así mesmo, non poderá prestar 
servizos en ningunha Administración ou institución pública nin 
nos organismos, axencias ou entidades de dereito público 
vinculados ou dependentes delas durante ese período de 
tempo. 
 
2. A suspensión de funcións pode ser provisional ou firme.  
 
3. Pódese acordar a suspensión de funcións con carácter 
provisional do persoal funcionario, incluído o persoal 
funcionario interino, con ocasión da tramitación dun expediente 
disciplinario nos termos establecidos polo artigo 194, así como 
nos supostos de procesamento penal previstos no artigo 
seguinte. 
 
4. A suspensión firme de funcións impoñerase ao persoal 
funcionario, incluído o persoal funcionario interino, en virtude 
de sentenza ditada en causa criminal ou en virtude de sanción 
disciplinaria, así como nos supostos de condena penal 
previstos no artigo seguinte. O persoal funcionario declarado 
na situación de suspensión firme de funcións quedará privado 
durante o tempo de permanencia nela, ademáis do exercicio 
das súas funcións, de todos os dereitos inherentes á súa 
condición. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 180.  Suspensión de funcións por razón de 
procesamento ou condena penal 
 
1. Cando na tramitación dun procedemento penal se acorde a 
prisión provisional ou outras medidas que determinen a 
imposibilidade de desempeñar o posto de traballo, o persoal 
funcionario, incluído o persoal funcionario interino, será 
declarado na situación de suspensión provisional de funcións 
por todo o tempo a que se estenda a prisión provisional ou as 
devanditas medidas. 
 
O persoal funcionario que se encontre no suposto previsto 
nesta alínea ten dereito a percibir durante o período de 
suspensión as retribucións básicas e, de ser o caso, as 
prestacións familiares por fillo a cargo, e manterá en todo caso 
o posto de traballo que ocupase con carácter definitivo. 
 
2. Así mesmo, o persoal funcionario, incluído o persoal 
funcionario interino, que teña a condición de imputado nun 
procedemento penal en que non se acorde a prisión provisional 
nin outras medidas que determinen a imposibilidade de 
desempeñar o posto de traballo poderá ser declarado 
motivadamente na situación de suspensión provisional de 
funcións polo tempo durante o cal manteña a devandita 
condición, de así o xustificar a natureza dos feitos imputados. 
 
O persoal funcionario que se encontre no suposto previsto 
nesta alínea ten dereito a percibir durante o período de 
suspensión a totalidade das súas retribucións, e manterá en 
todo caso o posto de traballo que ocupase con carácter 
definitivo. O tempo de suspensión será computable para os 
efectos de ascensos, trienios e dereitos no réxime de 
Seguridade Social que sexa aplicable. 
 
3. Finalizado o procedemento penal con sentenza firme que 
impoña penas que non supoñan a inhabilitación ou suspensión 
de emprego ou cargo público, pero determinen a imposibilidade 
de desempeñar o posto de traballo, declararase a situación de 
suspensión firme de funcións ata o total cumprimento da 
condena, con perda do posto de traballo cando exceda seis 
meses. 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº157, ao apartado 1, de Adición. 
  
Artigo 180.1. Adición. Novo parágrafo: 
 
“Se a persoa funcionaria resulta absolta no procedemento 
penal ou se a pena que se lle impón é inferior á suspensión, o 
tempo de duración desta computaráselle como de servizo 
activo e deberá reincorporarse inmediatamente ao seu posto 
de traballo, con recoñecemento de todos os dereitos 
económicos que procedan desde a data da efectividade da 
suspensión.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº158, ao apartado 1, de Adición. 
  
Débese engadir un novo parágrafo ao punto 1 co seguinte 
texto:  
  
"Se a persoa funcionaria resulta absolta no procedemento 
criminal ou expediente disciplinario, ou se a sanción que se lle 
impón é inferior á suspensión, o tempo de duración desta 
computaráselle como servizo activo e deberá reincorporarse 
inmediatamente ao seu posto de traballo, con recoñecemento 
de todos os dereitos económicos e demais que procedan 
desde a data de efectividade da suspensión. 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº158, ao apartado 2, de Supresión. 
  
Artigo 180.2. Supresión. Suprimir todo. 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº159, ao apartado 2, de Supresión. 
  
Debe ser eliminado o punto 2 na súa totalidade. 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 181.  Reingreso ao servizo activo 
 
1. Se se revogar a prisión provisional ou as medidas que 
determinen a imposibilidade de desempeñar o posto de 
traballo, deberase acordar a inmediata reincorporación do 
persoal funcionario ao seu posto de traballo, salvo que resulte 
aplicable o previsto na alínea segunda ou na alínea terceira do 
artigo anterior. Procederase do mesmo xeito no suposto 
previsto na alínea segunda do devandito artigo cando se 
levante a imputación á persoa afectada. 
 
Se o procedemento penal rematar definitivamente sen 
atribución de responsabilidade penal á persoa imputada, o 
tempo de duración da suspensión provisional computarase 
como de servizo activo, con recoñecemento de todos os 
dereitos económicos e demais que procedan desde a data de 
suspensión. 
 
2. Finalizada a suspensión firme de funcións, o persoal 
funcionario de carreira está obrigado a solicitar o reingreso ao 
servizo activo no prazo dun mes, contado desde o día seguinte 
ao de finalización da devandita situación. O incumprimento 
desta obriga determinará a declaración na situación de 
excedencia por interese particular. 
 
3. O reingreso ao servizo activo do persoal funcionario de 
carreira que non teña reservado o posto de traballo que 
ocupase con carácter definitivo efectuarase mediante a 
participación nas convocatorias de concurso ou de libre 
designación para a provisión de postos de traballo. 
 
Así mesmo, o reingreso ao servizo activo poderá efectuarse 
por adscrición provisional a un posto de traballo, de acordo 
coas necesidades do servizo e sempre que se reúnan os 
requisitos exixidos para ocupar o posto, nos termos regulados 
polo artigo 97. 
 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

TÍTULO IX 
 
Réxime disciplinario 
 
Disposicións xerais 
 
 
Artigo 182.  Responsabilidade disciplinaria 
 
1. Todo o persoal ao servizo das administracións públicas 
incluídas no ámbito de aplicación desta lei queda suxeito ao 
réxime disciplinario establecido no presente título. 
 
2. O persoal que induza outros á realización de actos ou 
condutas constitutivos de falta disciplinaria incorrerá na mesma 
responsabilidade que estes. 
 
3. Incorrerá en responsabilidade nos termos previstos por esta 
lei o persoal ao servizo das administracións públicas que 
encubra as faltas consumadas moi graves ou graves, ou 
coopere na súa execución con actos anteriores ou simultáneos, 
cando destas faltas derive dano grave para a Administración 
pública en que preste servizos ou para os cidadáns. 
 
4. O réxime disciplinario do persoal laboral réxese, no non 
previsto neste título, pola lexislación laboral. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 183.  Exercicio da potestade disciplinaria 
 
1. As administracións públicas incluídas no ámbito de 
aplicación desta lei corrixirán disciplinariamente as infraccións 
do persoal ao seu servizo cometidas no exercicio das súas 
funcións e cargos, sen prexuízo da responsabilidade 
patrimonial ou penal que puider derivar de tales infraccións. 
 
2. A potestade disciplinaria exercerase de acordo cos seguintes 
principios: 
 
a) Legalidade e tipicidade das faltas e sancións, a través da 
predeterminación normativa e, no caso do persoal laboral, dos 
convenios colectivos. 
 
b) Irretroactividade das disposicións sancionadoras non 
favorables e retroactividade das favorables ao presunto 
infractor. 
 
c) Responsabilidade. 
 
d) Proporcionalidade, aplicable tanto á clasificación das faltas e 
sancións como á súa aplicación. 
 
f) Presunción de inocencia. 
 
3. Cando da instrución dun procedemento disciplinario resulte a 
existencia de indicios fundados de criminalidade, suspenderase 
a súa tramitación e poñerase en coñecemento do Ministerio 
Fiscal. 
 
4. Os feitos declarados probados por resolucións xudiciais 
firmes vinculan a Administración. 
 
5. Só se poderán sancionar disciplinariamente os feitos que xa 
fosen sancionados disciplinaria ou penalmente cando non 
exista identidade de fundamento e ben xurídico protexido. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº162, ao apartado 2.f) bis), de Adición. 
  
 Engadir un novo epígrafe: 
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"— Contradición." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº159, ao apartado 2.f) bis), de Adición. 
  
Artigo 183.2. f) Adición. Engadir novo apartado: 
 
“f bis) Contradición.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº160, ao apartado 2.f) bis), de Adición. 
  
Debe ser engadida unha nova letra g) no punto 2, co seguinte 
texto: 
  
"g) Contradición." 
__________________________________________ 



 

 
 

395 

 
DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO II 
 
Faltas disciplinarias 
 
Artigo 184.  Faltas moi graves 
 
1. Son faltas moi graves dos empregados públicos: 
 
a) O incumprimento do deber de respecto á Constitución e ao 
Estatuto de autonomía de Galicia no exercicio da función 
pública. 
 
b) Toda actuación que supoña discriminación por razón de 
orixe racial ou étnica, relixión ou conviccións, discapacidade, 
idade ou orientación sexual, lingua, opinión, lugar de 
nacemento ou veciñanza, sexo ou calquera outra condición ou 
circunstancia persoal ou social, así como o acoso por razón de 
orixe racial ou étnica, relixión ou conviccións, discapacidade, 
idade ou orientación sexual, e mais o acoso moral, sexual e por 
razón de sexo. 
 
c) O abandono do servizo, así como non facerse cargo 
voluntariamente das tarefas ou funcións que teñen 
encomendadas. 
 
d) A adopción de acordos manifestamente ilegais que causen 
prexuízo grave á Administración pública en que presten 
servizos ou aos cidadáns. 
 
e) A publicación ou utilización indebida da documentación ou 
información a que teñan ou tivesen acceso por razón do seu 
cargo ou función. 
 
f) A neglixencia na custodia de segredos oficiais, declarados 
así por lei ou clasificados como tales, que sexa causa da súa 
publicación ou que provoque a súa difusión ou coñecemento 
indebido. 
 
g) O notorio incumprimento das funcións esenciais inherentes 
ao posto de traballo ou das funcións encomendadas. 
 
h) A violación da imparcialidade utilizando as facultades 
atribuídas para influír en procesos electorais de calquera 
natureza e ámbito. 
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i) A desobediencia aberta ás ordes ou instrucións dun superior, 
salvo que constitúan infracción manifesta do ordenamento 
xurídico. 
 
j) A prevalencia da condición de empregado público para obter 
un beneficio indebido para si ou para outro. 
 
k) A obstaculización ao exercicio das liberdades públicas e dos 
dereitos sindicais. 
 
l) A realización de actos encamiñados a coartar o libre exercicio 
do dereito de folga. 
 
m) O incumprimento da obriga de atender os servizos esenciais 
en caso de folga. 
 
n) O incumprimento das normas sobre incompatibilidades 
cando iso dea lugar a unha situación de incompatibilidade. 
 
ñ) A incomparecencia inxustificada nas comisións de 
investigación das Cortes Xerais, do Parlamento de Galicia e 
das asembleas lexislativas das demais comunidades 
autónomas. 
 
o) O acoso laboral. 
 
2. Ademais, son faltas moi graves do persoal funcionario: 
 
a) A agresión grave a calquera persoa con que se relacione no 
exercicio das súas funcións. 
 
b) As condutas constitutivas de delito doloso relacionadas co 
servizo que causen grave dano á Administración pública en 
que presten servizos ou aos cidadáns. 
 
c) A comisión dun delito doloso contra a liberdade e 
indemnidade sexuais, apreciada por sentenza xudicial firme, 
sempre que a vítima sexa unha persoa con que se relacione no 
exercicio das súas funcións. 
 
d) A realización de actos encamiñados a impedir a asistencia 
ao posto de traballo de quen non queira participar nunha folga. 
 
3. Os convenios colectivos poderán tipificar como faltas 
disciplinarias moi graves do persoal laboral as condutas 
previstas na alínea anterior. 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº118, ao apartado 2.c, de Supresión. 
  
Na letra c) do punto 2 deste artigo, débese suprimir a seguinte 
frase: "... sempre que a vítima sexa unha persoa con que se 
relacione no exercicio das súas funcións." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº160, ao apartado 2.c, de Supresión. 
  
Artigo 184.2.c) Supresión. Eliminar o texto desde “…sempre 
que…” até o final. 
  
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº119, ao apartado 2.d, de Supresión. 
  
A letra d) do punto 2 deste artigo débese suprimir. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº161, ao apartado 2.d, de Supresión. 
  
Artigo 184.2.d) Supresión. Todo o texto. 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº162, ao apartado 2.d, de Adición. 
  
Artigo 184.2. d) Adición. Engadir novo apartado: 
 
“d bis) Os actos limitativos da libre expresión de pensamento, 
ideas e opinións”. 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº164, ao apartado 2.c), de Supresión. 
  
Suprimir: "...sempre que a vítima sexa unha persoa menor ou 
incapaz coa que se relacione no exercicio das súas funcións." 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº165, ao apartado 2.d), de Supresión. 
  
 Supresión. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº161, ao apartado 2.d), de Supresión. 
  
Debe ser eliminada a letra d) do punto 2.  
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº163, ao apartado 2.d) bis), de Adición. 
  
 Engadir: 
"— Toda actuación limitadora do dereito de expresión". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº162, ao apartado 2.d) bis), de Adición. 
  
Debe ser engadido unha nova letra d.bis) no punto 2, co texto 
seguinte: 
  
"d bis) Os actos limitativos da libre expresión de pensamento, 
ideas e opinións." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 185.  Faltas graves 
 
1. Son faltas graves do persoal funcionario: 
 
a) O incumprimento das ordes ou instrucións dos superiores 
xerárquicos relacionadas co servizo ou das obrigas concretas 
do posto de traballo, así como as neglixencias de que deriven 
ou poidan derivar prexuízos graves para o servizo. 
 
b) O abuso de autoridade no desempeño das súas funcións.  
 
c) As condutas constitutivas de delito doloso relacionadas co 
servizo que causen dano á Administración pública en que 
presten servizos ou á cidadanía, sempre que non constitúan 
falta moi grave.  
 
d) A tolerancia polos superiores xerárquicos da comisión de 
faltas moi graves ou graves do persoal baixo a súa 
dependencia.  
 
e) A desconsideración grave con calquera persoa con que se 
relacione no exercicio das súas funcións.  
 
f) Causar dano grave á conservación dos locais, ao material e 
aos demais elementos relacionados co servizo ou dar lugar, 
por neglixencia inescusable, á súa deterioración, perda, 
extravío ou subtracción. 
 
g) A intervención nun procedemento administrativo cando 
concorra algunha das causas de abstención legalmente 
establecidas. 
 
h) A emisión de informes ou propostas e a adopción de 
resolucións ou acordos manifestamente ilegais, cando causen 
prexuízo á Administración pública en que presten servizos ou 
aos cidadáns, sempre que non constitúa falta moi grave.  
 
i) A falta inxustificada de rendemento que afecte o normal 
funcionamento dos servizos, sempre que non constitúa falta 
moi grave. 
 
j) O incumprimento do deber de sixilo respecto dos asuntos que 
se coñezan por razón do cargo ou función, sempre que non 
constitúa falta moi grave. 
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k) O incumprimento das normas en materia de 
incompatibilidades cando non supoña o mantemento dunha 
situación de incompatibilidade.  
 
l) O incumprimento inxustificado, total ou parcial, da xornada de 
traballo que, acumulado, supoña un mínimo de dez horas ao 
mes, ou porcentaxe equivalente no caso de que o seu cómputo 
se faga por períodos superiores ao mes. Para estes efectos, 
enténdese por incumprimento total da xornada de traballo 
diaria a ausencia inxustificada do posto de traballo durante a 
duración íntegra daquela. 
 
m) A falta de asistencia reiterada, sen causa xustificada, ás 
accións formativas que teñan carácter obrigatorio.  
 
n) As accións ou omisións dirixidas a evadir os sistemas de 
control de horarios ou a impedir que sexan detectados os 
incumprimentos inxustificados da xornada de traballo.  
 
ñ) O incumprimento das obrigas impostas pola normativa de 
prevención de riscos laborais do cal poidan derivar riscos 
graves e inminentes para a seguridade e saúde das persoas.  
 
o) O emprego ou a autorización para usos particulares de 
medios ou recursos de carácter oficial ou a achega destes a 
terceiros, salvo que pola súa escasa entidade constitúa falta 
leve.  
 
p) A simulación de enfermidade ou accidente cando comporte 
ausencia do traballo.  
 
q) A grave perturbación do servizo que impida o normal 
funcionamento deste. 
 
r) O atentado grave á dignidade do persoal funcionario ou da 
Administración pública en que presten servizos. 
 
s) Non prestar a colaboración debida durante a instrución dun 
procedemento disciplinario, incluída a incomparecencia 
inxustificada como testemuña logo de citación debidamente 
notificada. 
 
t) A falsidade de carácter esencial en calquera manifestación 
ou documento que se xunte ou incorpore a unha declaración 
responsable ou a unha comunicación previa. 
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u) A promoción ou participación en calquera liorta ou altercado 
grave no centro de traballo. 
 
v) A realización dentro da xornada de traballo, de maneira 
reiterada ou con ánimo de lucro, doutro tipo de actividades, de 
carácter persoal ou profesional. 
 
w) A aceptación de calquera regalo, favor ou servizo en 
condicións vantaxosas que vaia máis alá dos usos habituais, 
sociais e de cortesía. 
 
x) O encubrimento de faltas consumadas moi graves e a 
cooperación na súa execución con actos anteriores ou 
simultáneos, cando destas faltas derive dano grave para a 
Administración pública en que presten servizos ou para os 
cidadáns. 
 
2. Os convenios colectivos tipificarán as faltas disciplinarias 
graves do persoal laboral atendendo ás seguintes 
circunstancias: 
 
a) O grao en que se vulnerase a legalidade ou os principios de 
actuación e o código de conduta dos empregados públicos 
establecidos nesta lei. 
 
b) A gravidade dos danos causados ao interese público, ao 
patrimonio ou aos bens da Administración pública en que se 
presten servizos ou dos cidadáns. 
 
c) O descrédito para a imaxe pública da Administración pública 
en que se presten servizos. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº166, ao apartado 1, de Adición. 
  
Engadir un novo suposto: 
"As actuacións que dean lugar á conversión en fixa ou 
indefinida dunha relación laboral de carácter temporal ou que 
coa súa actuación deran lugar á adquisición da condición de 
empregado/a público/a a persoas que non teñan tal condición. 
Neste sentido, enténdese que as sentenzas que declaren a 
indefinición dunha relación laboral, ou a cesión ilegal e 
traballadores, comportan a adquisición de tal condición.” 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº120, ao apartado 1.m), de Adición. 
  
Na letra m) do punto 1 deste artigo débese engadir in fine o 
seguinte: "...e teñan lugar dentro da xornada laboral." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº163, ao apartado 1.m), de Adición. 
  
Artigo 185.1.m) Adición. Engadir in fine: 
 
“...e teñan lugar dentro da xornada laboral.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº163, ao apartado 1.m), de Adición. 
  
Debe ser engadido ao final da letra m) do punto 1 o seguinte 
texto: 
  
"...e teñan lugar dentro da xornada laboral." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº121, ao apartado 1.u), de Supresión. 
  
A letra u) do punto 1 deste artigo débese suprimir. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº167, ao apartado 1.u), de Supresión. 
  
 Suprimir. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº164, ao apartado 1.u), de Supresión. 
  
Artigo 185.1.u) Supresión. Suprimir o apartado. 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº164, ao apartado 1.u), de Supresión. 
  
Débese eliminar a letra u) do punto 1. 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº165, ao apartado 1.x) bis), de Adición. 
  
Débese engadir unha nova letra z) ao punto 1, co seguinte 
texto: 
  
"z) As actuacións que dean lugar á conversión en fixa ou 
indefinida dunha relación laboral de carácter temporal ou que 
coa súa actuación deran lugar á adquisición da condición de 
empregado/a público/a a persoas que non teñan tal condición. 
Neste sentido, enténdese que as sentenzas que declaren a 
indefinición dunha relación laboral, ou a cesión ilegal e 
traballadores, comportan a adquisición de tal condición." 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 186.  Faltas leves 
 
1. Son faltas leves do persoal funcionario: 
 
a) O incumprimento inxustificado do horario de traballo, cando 
non supoña falta grave.  
 
b) A falta inxustificada de asistencia dun día.  
 
c) A incorrección con outros empregados públicos ou cos 
cidadáns con que se relacione no exercicio das súas funcións.  
 
d) O descoido ou a neglixencia no exercicio das súas funcións. 
 
e) A presentación extemporánea de partes de alta a partir do 
cuarto día de atraso. 
 
f) O encubrimento de faltas consumadas graves e a 
cooperación na súa execución con actos anteriores ou 
simultáneos, cando destas faltas derive dano grave para a 
Administración pública en que presten servizos ou para os 
cidadáns. 
 
g) Calquera outro incumprimento dos deberes e obrigas do 
persoal funcionario, así como dos principios de actuación do 
artigo 73, sempre que non deba ser cualificado como falta moi 
grave ou grave. 
 
2. Os convenios colectivos tipificarán as faltas disciplinarias 
leves do persoal laboral atendendo ás mesmas circunstancias 
sinaladas para as faltas graves. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO III 
 
Sancións disciplinarias 
 
Artigo 187.  Sancións por faltas moi graves 
 
Pola comisión de faltas moi graves pode impoñerse algunha 
das seguintes sancións: 
 
a) Separación do servizo do persoal funcionario, que no 
suposto do persoal funcionario interino comporta a revogación 
do nomeamento, e que implica, en todo caso, a inhabilitación 
para o acceso á función pública nos termos recollidos na letra 
c) da alínea primeira do artigo 50. 
 
No suposto do persoal funcionario interino, a revogación do 
nomeamento implica tamén a exclusión definitiva da totalidade 
das listas de espera ou bolsas de emprego. 
 
b) Despedimento disciplinario do persoal laboral ou do persoal 
directivo con contrato de alta dirección, que comporta a 
inhabilitación para ser titular dun novo contrato de traballo nos 
termos recollidos na letra c) da alínea primeira do artigo 50. 
 
No suposto do persoal laboral temporal, o despedimento 
disciplinario implica tamén a exclusión definitiva da totalidade 
das listas de espera ou bolsas de emprego. 
 
Procederá a readmisión do persoal laboral fixo cando sexa 
declarado improcedente o despedimento acordado como 
consecuencia da incoación dun expediente disciplinario. 
 
c) Suspensión firme de funcións, ou de emprego e soldo no 
caso do persoal laboral, por un período de entre tres anos e un 
día e seis anos.  
 
No suposto do persoal funcionario interino e do persoal laboral 
temporal, a suspensión de funcións ou de emprego e soldo 
implica tamén a exclusión da totalidade das listas de espera ou 
bolsas de emprego que se encontren vixentes no momento de 
impoñerse a sanción polo mesmo período de duración desta. 
 
d) Traslado forzoso con cambio de localidade por un período 
de entre un ano e un día e tres anos, que impedirá obter 
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destino, por ningún procedemento, na localidade desde a cal 
se produciu o traslado. 
 
e) Demérito, que pode consistir nalgunha das seguintes 
medidas: 
 
— Perda de dous graos no sistema de carreira horizontal e 
privación do dereito a ser avaliado para o ascenso de grao por 
un período de entre dous anos e un día e catro anos.  
 
— Imposibilidade de participar en procedementos de provisión 
de postos ou de promoción interna por un período de entre 
dous anos e un día e catro anos.  
 
— Prohibición de ocupar os postos que regulamentariamente 
se determinen por un período de entre dous anos e un día e 
catro anos. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº169, de Supresión. 
  
Suprimir o artigo. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº166, de Substitución. 
  
Debe ser substituído o texto polo artigo 95 do Estatuto básico 
do empregado público (EBEP). 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº123, ao apartado c), de Modificación. 
  
Na letra c), in fine, deste artigo onde di: "... tres anos e un día  
...", debe dicir: " ...un ano e un día ...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº122, ao apartado e), de Modificación. 
  
Na letra e) deste artigo, segundo parágrafo, onde di: "... dous 
anos e un día ...", debe dicir: "...un ano e un día...". 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº124, ao apartado e), de Modificación. 
  
No punto e) deste artigo, primeiro parágrafo onde di: "... un 
período de entre dous anos e un día ...", debe dicir: 
".. un período de entre un ano e un día... ". 
__________________________________________ 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº168, de Adición. 
  
O texto queda así: 
"En materia de sancións estarase ao dispor do recollido nos 
artigos 96, 97 e 98  do Estatuto básico do empregado público." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 188.  Sancións por faltas graves 
 
Pola comisión de faltas graves pode impoñerse algunha das 
seguintes sancións: 
 
a) Suspensión firme de funcións, ou de emprego e soldo no 
caso do persoal laboral, por un período de entre quince días e 
tres anos.  
 
No suposto do persoal funcionario interino e do persoal laboral 
temporal, a suspensión de funcións ou de emprego e soldo 
implica tamén a exclusión da totalidade das listas de espera ou 
bolsas de emprego que se encontren vixentes no momento de 
impoñerse a sanción por un período dun ano e un día, ou polo 
mesmo período de duración da suspensión de este ser 
superior. 
 
b) Traslado forzoso con cambio de localidade por un período 
dun ano, que impedirá obter destino, por ningún procedemento, 
na localidade desde a cal se produciu o traslado.  
 
c) Traslado forzoso sen cambio de localidade por un período 
dun ano. 
 
d) Demérito, que pode consistir nalgunha das seguintes 
medidas: 
 
— Perda dun grao no sistema de carreira horizontal e privación 
do dereito a ser avaliado para o ascenso de grao por un 
período de entre seis meses e dous anos.  
 
— Imposibilidade de participar en procedementos de provisión 
de postos ou de promoción interna por un período de entre seis 
meses e dous anos.  
 
— Prohibición de ocupar os postos que regulamentariamente 
se determinen por un período de entre seis meses e dous 
anos. 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº170, de Supresión. 
  
Supresión do artigo. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº167, de Substitución. 
  
Debe ser substituído o texto polo artigo 95 do Estatuto básico 
do empregado público (EBEP). 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº125, ao apartado a), de Modificación. 
  
Na letra a) deste artigo, in fine, onde di: " ... tres anos.", debe 
dicir: "...un ano." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº126, ao apartado d), de Modificación. 
  
Na letra d) deste artigo, no primeiro parágrafo, in fine, onde di: 
"...dous anos.", debe dicir: "...un ano." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº127, ao apartado d), de Modificación. 
  
No parágrafo segundo, in fine,  da letra d) deste artigo, onde di: 
"... dous anos.", debe dicir: "...un ano." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 189.  Sancións por faltas leves 
 
As faltas leves pódense corrixir con algunha das seguintes 
sancións: 
 
a) Suspensión firme de funcións, ou de emprego e soldo no 
caso do persoal laboral, por un período inferior a quince días.  
 
No suposto do persoal funcionario interino e do persoal laboral 
temporal, a suspensión de funcións ou de emprego e soldo 
implica tamén a exclusión da totalidade das listas de espera ou 
bolsas de emprego que se encontren vixentes no momento de 
impoñerse a sanción por un período máximo dun ano. 
 
b) Apercibimento escrito. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº171, de Supresión. 
  
Supresión. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº168, de Substitución. 
  
Debe ser substituído o texto polo artigo 95 do Estatuto básico 
do empregado público (EBEP). 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 190.  Disposicións comúns ás sancións disciplinarias 
 
1. En todos os casos de imposición de sancións disciplinarias 
poderá establecerse, de forma complementaria á sanción 
principal imposta, a obriga de realizar cursos de formación 
sobre ética pública.  
 
2. A determinación do alcance de cada sanción, dentro da 
graduación establecida neste capítulo, efectuarase tomando en 
consideración as seguintes circunstancias: 
 
a) O grao de intencionalidade, descoido ou neglixencia que se 
revele na conduta. 
 
b) O dano producido aos intereses públicos ou de particulares. 
 
c) A reiteración, por comisión no termo dun ano doutra 
infracción de distinta natureza, ou a reincidencia, por comisión 
no termo dun ano de máis dunha infracción da mesma 
natureza, en ambos os casos cando así se declarase por 
resolución firme en vía administrativa. Para estes efectos, non 
se computarán as sancións canceladas. 
 
d) O grao de participación. 
 
3. Consideraranse circunstancias atenuantes, que permitirán 
impoñer unha sanción das previstas para infraccións de menor 
gravidade que a cometida, a corrección polo responsable da 
falta disciplinaria da situación creada pola comisión desta no 
prazo que se sinale no correspondente requirimento, así como 
a ausencia de prexuízos relevantes para a Administración 
pública en que se presten servizos e para os cidadáns. 
 
4. Os convenios colectivos poderán adaptar ás peculiaridades 
do persoal laboral as sancións disciplinarias previstas neste 
capítulo. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº129, ao apartado 1, de Supresión. 
  
O punto 1 deste artigo débese suprimir. 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO IV 
 
Procedemento disciplinario 
 
Artigo 191.  Principios xerais 
 
1. Non se pode impoñer sanción disciplinaria ningunha sen a 
tramitación do procedemento previamente establecido. 
 
2. O procedemento disciplinario determinarase 
regulamentariamente, de conformidade cos principios de 
eficacia, celeridade, economía procesual, incoación e impulso 
de oficio e contradición, e con pleno respecto aos dereitos e 
garantías de defensa. 
 
3. No procedemento disciplinario quedará establecida a debida 
separación entre a fase instrutora e a sancionadora, as cales 
se deben encomendar a órganos distintos. 
 
4. Con anterioridade á iniciación do procedemento, poderanse 
realizar actuacións previas con obxecto de determinar con 
carácter preliminar se concorren circunstancias que xustifiquen 
tal iniciación. En especial, estas actuacións orientaranse a 
determinar, coa maior precisión posible, os feitos susceptibles 
de motivar a incoación do procedemento, a identificación da 
persoa ou das persoas que poidan resultar responsables e as 
circunstancias relevantes que concorran nuns e outros. 
 
5. A duración máxima do procedemento disciplinario será dun 
ano. Vencido este prazo sen notificarse a resolución que poña 
fin ao procedemento, declararase de oficio a caducidade deste 
e ordenarase o arquivamento das actuacións. Os 
procedementos caducados non interrompen a prescrición das 
faltas disciplinarias. 
 
Nos supostos en que o procedemento se paralizar por causa 
imputable á persoa interesada, interromperase o cómputo do 
prazo para resolver e notificar a resolución. 
 
A caducidade do procedemento non impide a incoación dun 
novo procedemento polos mesmos feitos, sempre que non se 
producise a prescrición da falta. 
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6. Se durante a substanciación dun procedemento disciplinario 
a persoa contra a cal se dirixe perde a condición de empregado 
público, declararase de oficio a finalización do procedemento e 
ordenarase o arquivamento das actuacións. 
 
Malia o anterior, se se tratar de persoal funcionario interino ou 
laboral temporal que perde esa condición por finalización do 
nomeamento ou do contrato, poderase continuar a tramitación 
do procedemento. Se no momento de se ditar resolución a 
persoa interesada tiver de novo a condición de empregado 
público, aplicarase, de ser o caso, a sanción disciplinaria que 
corresponda. En caso contrario, a execución da sanción 
quedará en suspenso ata que, de ser o caso, a persoa 
interesada teña de novo a condición de empregado público, 
momento en que se procederá a aplicar a correspondente 
sanción sempre que esta non prescribise. 
 
7. Para a imposición de faltas leves establecerase un 
procedemento sumario que garantirá en todo caso a audiencia 
da persoa interesada. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº130, ao apartado 1 bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo punto 1 bis, que terá o seguinte 
contido: 
  
"1 bis. A incoación poderá ser de oficio ou mediante denuncia, 
debendo constar no escrito de incoación os feitos susceptibles 
de sanción e a designación do instrutor. Deste escrito 
daráselles traslado simultaneamente ao interesado, ao 
instrutor, aos representantes dos traballadores e aos delegados 
sindicais da sección sindical correspondente en caso de 
afiliación coñecida ou alegada polo interesado. 
  
No caso de se iniciar o expediente por denuncia, o acordo de 
incoación deberá ser comunicado ao seu asinante. 
  
Se como consecuencia dunha denuncia se estimar a 
improcedencia de incoación de expediente, deberá ser 
comunicada ao asinante da denuncia a decisión adoptada. O 
escrito de comunicación será en todo caso motivado." 
  
__________________________________________ 
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-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº172, ao apartado 3, de Supresión. 
  
 Supresión. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº165, ao apartado 5, de Supresión. 
  
Artigo 191.5. Supresión. Suprimir o texto desde “A caducidade 
do…” até o final do parágrafo. 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº170, ao apartado 5, de Supresión. 
  
Debe ser eliminado o último parágrafo do punto 5, que di: 
  
"A caducidade do procedemento non impide a incoación dun 
novo procedemento polos mesmos feitos, sempre que non se 
producise a prescrición da falta." 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº166, ao apartado 5, de Substitución. 
  
Artigo 191.5. Substitución. Substituír “...un ano.” por “...seis 
meses. ...”. 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº169, ao apartado 5, de Substitución. 
  
Débese substituír no punto 5 a expresión “dun ano” pola 
de “...de seis meses. ...”. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº131, ao apartado 7 bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo punto 7 bis, que terá  o seguinte 
contido: 
  
"7 bis. O regulamento que se dite para articular o 
procedemento disciplinario deberá respectar, en todo caso, que 
durante a tramitación de todo expediente disciplinario se 
garanta o cumprimento do principio de audiencia ao interesado. 
O incumprimento deste principio dará lugar á nulidade do 
actuado, e deberá retrotaerse a tramitación do procedemento 
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ao momento en que se incumpriu o dito principio. Ao interesado 
notificaránselle por escrito as actividades que se vaian 
desenvolvendo. Será aplicable ao procedemento o réxime legal 
sobre dereitos dos cidadáns do artigo 35 da Lei 30/1992, do 26 
de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas 
e procedemento administrativo común." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 192.  Dereitos de defensa 
 
Os empregados públicos gozan dos seguintes dereitos de 
defensa nos procedementos disciplinarios: 
 
a) A ser notificados da identidade do instrutor e, de ser o caso, 
do secretario do procedemento, e mais da autoridade 
competente para resolver, así como a recusalos polas causas 
legalmente establecidas. A presentación da recusación non 
supoñerá a suspensión do procedemento. 
 
b) A ser notificados dos feitos que se lles imputen, das faltas 
disciplinarias que tales feitos poidan constituír e das sancións 
que, de ser o caso, se lles puideren impoñer, así como da 
resolución que poña fin ao procedemento. 
 
c) A formular alegacións, propoñer proba e utilizar os demais 
medios de defensa admitidos polo ordenamento xurídico que 
resulten procedentes. 
 
d) A actuar no procedemento con asistencia letrada ou dos 
representantes sindicais que determinen. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 193.  Medidas provisionais 
 
1. Durante a substanciación do procedemento disciplinario, o 
órgano competente para resolver pode adoptar, mediante 
resolución motivada, as medidas provisionais que coide 
oportunas para asegurar a eficacia da resolución que se poida 
ditar, garantir o normal funcionamento dos servizos públicos e 
a necesaria protección dos intereses xerais e mais corrixir, de 
ser o caso, os efectos da infracción cometida. 
 
2. Non se poden adoptar medidas provisionais que poidan 
causar prexuízo de difícil ou imposible reparación ou impliquen 
violación de dereitos amparados polas leis. 
 
3. As medidas provisionais poden ser alzadas ou modificadas 
durante a tramitación do procedemento, de oficio ou por 
instancia de parte, en virtude de circunstancias sobrevidas ou 
que non puideron ser tidas en conta no momento da súa 
adopción. 
 
4. As medidas provisionais extínguense coa eficacia da 
resolución que poña fin ao procedemento disciplinario, sen 
prexuízo do previsto na alínea cuarta do artigo 195. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 194.  Suspensión provisional de funcións 
 
1. A suspensión de funcións como medida provisional na 
tramitación dun expediente disciplinario non pode exceder seis 
meses, agás no caso de paralización do procedemento 
imputable á persoa interesada. 
 
2. O persoal funcionario en suspensión provisional de funcións 
ten dereito a percibir durante o período de suspensión as 
retribucións básicas e, de ser o caso, as prestacións familiares 
por fillo a cargo. 
 
3. Cando a suspensión provisional se eleve a definitiva, a 
persoa afectada deberá devolver o percibido durante o tempo 
de duración daquela. Se a suspensión provisional non se 
chegar a converter en sanción definitiva, a Administración 
deberá restituír á persoa afectada a diferenza entre os haberes 
realmente percibidos e os que debería ter percibido de se 
encontrar con plenitude de dereitos. 
 
4. O tempo de permanencia en suspensión provisional será de 
aboamento para o cumprimento da suspensión firme. 
 
5. Cando a suspensión non sexa declarada firme, o tempo de 
duración dela computarase como de servizo activo e deberase 
acordar a inmediata reincorporación da persoa afectada ao seu 
posto de traballo, con recoñecemento de todos os dereitos 
económicos e demais que procedan desde a data de 
suspensión. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 195.  Resolución 
 
1. A resolución que poña fin ao procedemento disciplinario será 
motivada e resolverá todas as cuestións del derivadas. 
 
2. Na resolución non se poden aceptar feitos distintos dos 
determinados no curso do procedemento, con independencia 
da súa diferente valoración xurídica. 
 
3. A resolución será executiva cando sexa firme en vía 
administrativa, sen prexuízo da suspensión da súa eficacia nos 
supostos legalmente previstos. Regulamentariamente poderán 
determinarse outros supostos de suspensión ou inexecución 
das resolucións que impoñan sancións disciplinarias. 
 
4. Na resolución poderán adoptarse, de ser o caso, as 
disposicións cautelares precisas para garantir a súa eficacia en 
canto non sexa executiva ou non se produza a completa 
execución da sanción imposta. 
 
5. As resolucións sancionadoras anotaranse no correspondente 
rexistro de persoal con indicación das faltas que as motivaron. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº132, ao apartado 5 bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo punto 5 bis, que terá o seguinte 
contido: 
  
"5 bis. A resolución deberá conter os seguintes elementos: 
feitos probados, falta cometida, preceptos en que aparece 
tipificada, traballador responsable, sanción imposta e data de 
efectos. Cando a sanción consista na suspensión de emprego 
e soldo procurarase que esta se cumpra en meses sucesivos, 
cun límtie máximo de seis meses. 
  
A resolución notificaráselle ao interesado con expresión dos 
recursos que procedan, órgano perante o que deben 
interpoñerse e prazo para iso. 
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A resolución definitiva comunicarase ao comité de empresa ou 
delegados de persoal e á representación sindical que 
comparecese no procedemento." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO V 
 
Extinción da responsabilidade disciplinaria 
 
Artigo 196.  Causas de extinción da responsabilidade 
disciplinaria 
 
A responsabilidade disciplinaria extínguese polo cumprimento 
da sanción, pola prescrición da falta ou da sanción e mais pola 
perda da condición de empregado público da persoa suxeita a 
responsabilidade, sen prexuízo do disposto no parágrafo 
segundo da alínea quinta do artigo 191. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 197.  Prescrición das faltas e das sancións 
 
1. As faltas disciplinarias moi graves prescriben aos tres anos, 
as graves aos dous anos e as leves aos seis meses.  
 
2. As sancións impostas por faltas moi graves prescriben aos 
tres anos, as impostas por faltas graves aos dous anos e as 
impostas por faltas leves ao ano.  
 
3. O prazo de prescrición das faltas comeza a contar desde 
que a falta se cometese, ou desde o cesamento da súa 
comisión cando se trate de faltas continuadas. Para os efectos 
desta lei, enténdese por falta continuada a constituída por 
accións ou omisións que se prolongan no tempo sen solución 
de continuidade. 
 
Interrompe a prescrición a iniciación, con coñecemento da 
persoa interesada, do procedemento disciplinario. A prescrición 
prosegue se o procedemento estivo paralizado durante máis 
dun mes por causa non imputable ao presunto responsable.  
 
4. O prazo de prescrición das sancións comeza a contarse 
desde a firmeza da resolución sancionadora. 
 
Interrompe a prescrición a iniciación, con coñecemento da 
persoa interesada, do procedemento de execución da sanción. 
A prescrición prosegue se o procedemento estivo paralizado 
durante máis dun mes por causa non imputable á persoa 
sancionada. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº171, ao apartado 1, de Substitución. 
  
Débese substituír no punto 1 a expresión “aos dous anos” pola 
de  “..ao ano... ”. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº212, ao apartado 1, de Substitución. 
  
Debe substituirse o texto do punto 1 polo seguinte: 
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"1. As faltas disciplinarias moi graves prescriben aos tres anos, 
as graves ao ano e as leves ao mes."   
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº172, ao apartado 2, de Substitución. 
  
Debe substituírse o texto do punto 2 polo seguinte: 
  
"2. As sancións impostas por faltas moi graves prescriben aos 
tres anos, as graves ao ano e as leves aos seis meses."  
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 198.  Cancelación das sancións 
 
1. As anotacións das sancións no correspondente rexistro de 
persoal serán canceladas, de oficio ou por solicitude da persoa 
interesada, cando transcorran os seguintes prazos desde o 
cumprimento da sanción e sempre que non se impuxese unha 
nova sanción dentro deles: 
 
a) Un ano para as sancións impostas por faltas leves. 
 
b) Dous anos para as sancións impostas por faltas graves. 
 
c) Tres anos para as sancións impostas por faltas moi graves. 
 
2. No caso de reiteración ou reincidencia durante os prazos 
previstos na alínea anterior, os prazos de cancelación das 
respectivas anotacións serán de dobre duración que a 
sinalada. 
 
3. A anotación da sanción de separación do servizo non será 
obxecto de cancelación. 
 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº133, ao apartado 1.a), de Modificación. 
  
Na letra a) deste punto, ab initio, onde di: "Un ano ...", debe 
dicir: "Seis meses ...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº134, ao apartado 1.b), de Modificación. 
  
Na letra b) ab initio, onde di: "Dous anos...", debe dicir: "Un 
ano...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº135, ao apartado 1.c), de Modificación. 
  
Na letra c) do punto 1,  ab initio, onde di: "Tres anos ...", debe 
dicir: "Dous anos ...". 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

TÍTULO X 
 
Especialidades do persoal ao servizo das entidades locais 
 
Artigo 199.  Persoal funcionario interino 
 
Nos casos e circunstancias determinados polo artigo 23 desta 
lei, as entidades locais non poderán contratar persoal laboral 
temporal e deberán nomear, de resultar necesario, persoal 
funcionario interino nos termos previstos polo devandito artigo. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº173, de Supresión. 
  
Suprimir. 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 200.  Persoal eventual 
 
1. O número, as características e as retribucións do persoal 
eventual serán determinados polo pleno de cada entidade local 
ao comezo do seu mandato. Estas determinacións só poden 
modificarse con motivo da aprobación dos orzamentos anuais. 
 
2. O nomeamento e o cesamento deste persoal son libres e 
corresponden á persoa titular da alcaldía ou da presidencia da 
entidade local correspondente. En todo caso, cesa 
automaticamente cando se produza o cesamento ou expire o 
mandato da autoridade á que presten a súa función de 
confianza ou asesoramento especial, nos termos previstos polo 
artigo 30 desta lei. 
 
3. Os nomeamentos de persoal eventual, as súas retribucións e 
a súa dedicación publicaranse no boletín oficial da provincia e, 
de ser o caso, no propio da corporación. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 201.  Relación de postos de traballo 
 
1. As entidades locais deberán elaborar unha relación de 
postos de traballo que conteña todos os postos de traballo 
existentes nelas. 
 
2. A relación de postos de traballo, logo do cumprimento dos 
trámites preceptivos que correspondan, será aprobada 
inicialmente polo órgano da entidade local que resulte 
competente segundo o establecido pola lexislación de réxime 
local e sometida a información pública por un prazo non inferior 
a vinte días. Transcorrido o devandito prazo, a aprobación 
elevarase a definitiva se non se formularon reclamacións, 
suxestións ou alegacións. En caso contrario, a relación de 
postos de traballo deberá ser obxecto de aprobación definitiva 
logo da resolución das reclamacións, suxestións ou alegacións 
presentadas. 
 
3. Unha vez aprobada definitivamente, da relación de postos de 
traballo remitirase copia aos órganos competentes da 
Administración xeral do Estado e da Administración xeral da 
Comunidade Autónoma de Galicia dentro do prazo de trinta 
días, e será publicada integramente no boletín oficial da 
provincia. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº167, ao apartado 2, de Substitución. 
  
Artigo 201.2. Substitución. Substituír o texto “...do cumprimento 
dos trámites preceptivos que correspondan…”, polo seguinte 
“...da correspondente negociación coas organizacións 
sindicais...”. 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº174, ao apartado 2, de Modificación. 
  
 Modificar o texto  de maneira que quede como segue: 
"A relación de postos de traballo, logo da correspondente 
negociación coas organizacións sindicais, será aprobada 
inicialmente...". 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº136, ao apartado 2, de Adición. 
  
No punto 2 deste artigo, segunda liña, despois de: "... que 
correspondan, ...", débese engadir: "...e da correspondente 
negociación coas organizacións sindicais...". 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 202.  Clasificación do persoal funcionario de carreira 
propio das entidades locais 
 
1. O persoal funcionario de carreira propio das entidades locais 
clasificarase consonte o establecido por cada corporación local 
no marco do previsto na lexislación básica estatal aplicable. 
 
2. As clasificacións establecidas agruparanse de acordo coa 
titulación exixida para o ingreso nelas, consonte o previsto pola 
lexislación básica estatal aplicable. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº168, ao apartado 2, de Adición. 
  
Artigo 204.2. Adición. Engadir in fine: 
 
“As bases dos procesos de selección ou provisión de postos 
serán negociadas previamente coas organizacións sindicais.” 
 
  
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 203.  Oferta de emprego público 
 
1. As entidades locais aprobarán e publicarán anualmente, 
dentro do prazo dun mes desde a aprobación do seu 
orzamento, a oferta de emprego público para o ano 
correspondente, axustándose aos criterios fixados na 
normativa básica estatal, así como aos criterios que 
regulamentariamente se establezan en desenvolvemento 
daquela para a súa debida coordinación coas ofertas de 
emprego do resto das administracións públicas. 
 
2. Non poderá nomearse persoal interino para prazas que non 
se incluísen na oferta de emprego público, agás cando se trate 
de vacantes producidas con posterioridade á súa aprobación. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº175, ao apartado 1, de Supresión. 
  
Suprimir. 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 204.  Selección e provisión de postos de traballo  
 
1. Cada entidade local levará a cabo os procesos de selección 
do seu persoal propio, de acordo coas regras básicas, en 
particular en materia de titulación, e cos programas mínimos 
fixados pola lexislación básica do Estado, e mais co disposto 
por esta lei e as súas disposicións de desenvolvemento. 
 
2. Os procesos de selección e os procedementos de provisión 
de postos de traballo do persoal propio das entidades locais 
réxense polas bases que aprobe o órgano da entidade local 
que resulte competente consonte a lexislación de réxime local, 
a quen corresponderá tamén a convocatoria. 
 
3. Malia o previsto nas alíneas anteriores, as entidades locais, 
por acordo do pleno, poderán encomendar á Administración 
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia a selección do seu 
persoal. Neste caso, a consellaría competente en materia de 
Administración local aprobará as bases e as convocatorias e 
efectuará os correspondentes procesos selectivos no marco do 
establecido pola encomenda e por esta lei. 
 
4. Os anuncios de convocatorias de probas de acceso ao 
emprego público local e dos procedementos para a provisión 
de postos de traballo deben publicarse no Boletín Oficial del 
Estado e no Diario Oficial de Galicia. As bases publicaranse no 
boletín oficial da provincia. 
 
5. O nomeamento das persoas que superen o correspondente 
procedemento selectivo corresponderá ao órgano que, 
consonte a lexislación de réxime local, exerza a xefatura 
directa do persoal. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº137, ao apartado 2, de Adición. 
  
No punto 2 deste artigo, débese engadir in fine o seguinte 
texto: "... As bases dos procesos de selección ou provisión de 
postos serán negociadas previamente coas organizacións 
sindicais." 
  
__________________________________________ 
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-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº176, ao apartado 2, de Adición. 
  
 Engadir ao remate do parágrafo segundo: 
"As bases dos procesos de selección ou provisión dos postos 
de traballo serán negocidas previamente coas organizacións 
sindicais." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 205.  Rehabilitación da condición de persoal funcionario 
 
Nas entidades locais corresponde ao pleno da corporación a 
competencia para conceder a rehabilitación da condición de 
persoal funcionario prevista pola alínea segunda do artigo 69 
desta lei, agás no caso do persoal funcionario con habilitación 
de carácter estatal, respecto do cal tal competencia será 
exercida consonte o disposto na normativa básica estatal. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 206.  Colaboración da Administración xeral da 
Comunidade Autónoma de Galicia na avaliación do desempeño 
do persoal ao servizo das entidades locais 
 
Naqueles supostos en que as entidades locais carezan dos 
medios persoais necesarios para levar a cabo a avaliación do 
desempeño do seu persoal, poderán solicitar a colaboración 
para tal fin da Administración xeral da Comunidade Autónoma 
de Galicia, a través da dirección xeral competente en materia 
de Administración local. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 207.  Mobilidade interadministrativa 
 
Na Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, 
a porcentaxe de postos de traballo abertos á provisión por 
persoal funcionario ou laboral procedente das entidades locais 
queda condicionada ao establecemento de criterios de 
reciprocidade mediante os correspondentes convenios ou 
instrumentos de colaboración, agás no caso do persoal 
funcionario con habilitación de carácter nacional, ao cal se lle 
aplicará o establecido na normativa autonómica específica. 
  
En todo caso, os criterios xerais deberán ser acordados de 
xeito global cos representantes dos concellos galegos na 
Federación Galega de Municipios e Provincias. 
 
 

NON TEN EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 208.  Realización polo persoal funcionario propio das 
entidades locais de funcións e tarefas no ámbito territorial 
doutras entidades locais 
 
1. De acordo co principio de colaboración interadministrativa, o 
persoal funcionario propio dunha entidade local poderá realizar 
funcións e tarefas no ámbito territorial doutra entidade local. 
Para iso, as entidades interesadas deberán formalizar o 
oportuno convenio, o cal especificará: 
 
a) O ámbito de aplicación. 
 
b) Os servizos afectados pola realización de funcións e tarefas 
no ámbito territorial doutra entidade local. 
 
c) O persoal asignado aos devanditos servizos. 
 
d) As funcións e tarefas que desenvolverá o persoal afectado. 
 
2. No expediente deberá constar a conformidade do persoal 
afectado, que manterá en todo caso a súa relación funcionarial 
coa entidade local a que pertenza. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 



 

 
 

438 

 
DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 209.  Xornada de traballo 
 
A xornada de traballo do persoal funcionario das entidades 
locais será en cómputo anual a mesma que se fixe para o 
persoal funcionario da Administración xeral do Estado. Así 
mesmo, aplicaránselle as mesmas normas sobre equivalencia 
e redución de xornada. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº139, de Supresión. 
  
Débese suprimir. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº173, de Supresión. 
  
Debe ser eliminado o artigo na súa totalidade. 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 210.  Retribucións complementarias 
 
1. A contía global das retribucións complementarias do persoal 
ao servizo das entidades locais será fixada polo pleno de cada 
corporación dentro dos límites máximos e mínimos que sinale a 
normativa estatal aplicable. 
 
2. O persoal ao servizo das entidades locais non pode 
participar na distribución de fondos de ningunha clase nin 
percibir remuneracións distintas das previstas nesta lei, 
incluídas as derivadas da confección de proxectos, a dirección 
ou inspección de obras, os orzamentos, as asesorías ou a 
emisión de ditames e informes. 
 
As cantidades procedentes dos indicados fondos incluiranse no 
orzamento de ingresos da respectiva entidade. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 211.  Procedemento disciplinario 
 
1. Son órganos competentes para a incoación dos expedientes 
disciplinarios ao persoal propio das entidades locais a persoa 
titular da presidencia da corporación ou o membro desta que, 
por delegación daquela, exerza a xefatura directa do persoal. 
 
No caso do persoal funcionario con habilitación de carácter 
nacional, aplicarase o disposto na normativa básica estatal e 
na normativa autonómica específica. 
 
2. O órgano competente para acordar a incoación do 
expediente serao tamén para nomear a persoa instrutora e 
para adoptar e alzar medidas provisionais nos termos previstos 
nesta lei, así como para instruír dilixencias previas antes de 
decidir sobre a incoación. 
 
3. O nomeamento como instrutor do expediente debe recaer en 
persoal funcionario de carreira de calquera Administración 
pública que pertenza a un corpo ou escala do mesmo ou 
superior subgrupo ou grupo de clasificación profesional, no 
suposto de que este non teña subgrupo, ao da persoa contra a 
cal se dirixa o expediente, ou á súa categoría profesional se 
tivese a condición de persoal laboral. 
 
4. É órgano competente para a resolución dos expedientes 
disciplinarios incoados ao persoal propio das entidades locais a 
persoa titular da presidencia da corporación, que dará conta 
deseguido ao pleno. 
 
No caso do persoal funcionario con habilitación de carácter 
nacional, aplicarase o disposto na normativa básica estatal e 
na normativa autonómica específica. 
 
5. As sancións disciplinarias que se impoñan ao persoal 
funcionario ao servizo das entidades locais anotaranse nas 
súas follas de servizos e, en todo caso, no rexistro de persoal, 
con indicación das faltas que as motivaron. O procedemento 
para a cancelación destas inscricións determinarase 
regulamentariamente. 
 
6. No non previsto neste artigo, a tramitación dos expedientes 
disciplinarios do persoal ao servizo das entidades locais 
axustarase ao procedemento establecido para o persoal ao 
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servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición adicional primeira.  Definicións 
 
Para os efectos desta lei, enténdese por: 
 
a) Órganos estatutarios: o Parlamento de Galicia, o Valedor do 
Pobo, o Consello da Cultura Galega e o Consello de Contas.  
 
b) Persoas con discapacidade: as definidas como tales na 
alínea segunda do artigo 1 da Lei 51/2003, do 2 de decembro, 
de igualdade de oportunidades, non discriminación e 
accesibilidade universal das persoas con discapacidade, ou na 
norma que a substitúa. 
 
c) Localidade: o correspondente termo municipal. Exceptúase o 
caso do persoal estatutario, para o cal esta expresión 
enténdese que fai referencia á correspondente área de saúde, 
agás no caso dos permisos por falecemento, accidente ou 
enfermidade graves, hospitalización ou intervención cirúrxica 
dun familiar, no cal se aplicará o réxime xeral previsto no 
primeiro inciso desta letra. 
 
d) Parella de feito: quen, respecto da persoa de referencia, 
mantén unha relación que pode acreditar a través da inscrición 
nun rexistro público oficial de unións de feito. 
 
e) Enfermidades graves: as enunciadas no anexo do Real 
decreto 1148/2011, do 29 de xullo, para a aplicación e o 
desenvolvemento, no sistema da Seguridade Social, da 
prestación económica por coidado de menores afectados por 
cancro ou outra enfermidade grave, ou na norma que o 
substitúa. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº140, ao apartado a), de Supresión. 
  
Na letra a) desta disposición adicional débese engadir in fine, o 
seguinte texto: "... . Igualmente, para efectos desta lei, 
considerarase ao Consello Consultivo de Galicia." 
__________________________________________ 



 

 
 

443 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº177, ao apartado e), de Modificación. 
  
 Ampliar o  catálogo de enfermidades graves recollidas, 
enunciadas no anexo do Real decreto 1148/2011, do 29 de 
xullo. 
__________________________________________ 



 

 
 

444 

 
DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición adicional segunda.  Ámbito específico de aplicación 
 
1. Son aplicables ao persoal das entidades do sector público 
autonómico e local que non estean incluídas no artigo 4 e que 
así se definan na súa normativa específica as previsións desta 
lei relativas a: 
 
a) Principios de selección. 
 
b) Acceso ao emprego público das persoas con discapacidade. 
 
c) Principios de actuación. 
 
d) Deberes e código de conduta. 
 
2. As entidades instrumentais adscritas á Consellería de 
Sanidade e ao Servizo Galego de Saúde réxense en materia 
de persoal polo disposto na Lei 8/2008, do 10 de xullo, de 
saúde de Galicia, e pola súa normativa específica, sen 
prexuízo de que se lles aplique o establecido na alínea primeira 
desta disposición. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 



 

 
 

445 

 
DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición adicional segunda bis). Organismos públicos 
dotados de independencia funcional ou dunha especial 
autonomía respecto da Xunta de Galicia 
 
Para os efectos desta lei, o Consello Económico e Social 
de Galicia, o Consello Galego de Relacións Laborais e os 
demais organismos públicos aos que se lles recoñeza 
expresamente por unha lei a independencia funcional ou 
unha especial autonomía respecto da Xunta de Galicia 
enténdense asimilados ás entidades públicas 
instrumentais do sector público autonómico, sen prexuízo 
das especialidades establecidas pola súa normativa 
específica nos aspectos precisos para facer plenamente 
efectiva a devandita independencia ou autonomía 
 
 

NON TEN EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición adicional terceira.  Competencias en materia de 
persoal das entidades públicas instrumentais do sector público 
autonómico de Galicia 
 
Os órganos competentes das entidades públicas instrumentais 
do sector público autonómico de Galicia exercerán sobre o 
persoal laboral propio as facultades que lles atribúen a Lei 
16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento 
da Administración xeral e do sector público autonómico de 
Galicia, e a súa normativa específica. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición adicional cuarta.  Equivalencia de titulacións para 
os efectos do acceso aos corpos e escalas do persoal 
funcionario dos subgrupos de clasificación profesional A1 e A2 
e do grupo B 
 
1. Poden acceder aos corpos e escalas de persoal funcionario 
do subgrupo de clasificación profesional A1 as persoas que 
estean en posesión das titulacións de licenciatura, enxeñaría, 
arquitectura ou equivalente. 
 
2. Poden acceder aos corpos e escalas de persoal funcionario 
do subgrupo de clasificación profesional A2 as persoas que 
estean en posesión das titulacións de enxeñaría técnica, 
diplomatura universitaria, arquitectura técnica ou equivalente. 
Para os efectos do establecido nesta disposición, considérase 
equivalente ao título de diplomado universitario ter superados 
tres cursos completos de licenciatura. 
 
3. Poden acceder aos corpos e escalas de persoal funcionario 
do grupo de clasificación profesional B as persoas que estean 
en posesión da titulación de técnico especialista ou 
equivalente. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº141, ao apartado 3, de Adición. 
  
No punto 3 desta disposición adicional, despois de: "... 
posesión da titulación ...", débese engadir: "...do ciclo 
superior...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº178, ao apartado 3, de Adición. 
  
 Engadir o seguinte: "...ou titulación de ciclo superior." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº169, ao apartado 3, de Adición. 
  
Disposición Adicional Cuarta. Punto 3. Adición. Engadir despois 
de “… titulación de…” o texto “...ciclo superior,…”. 
  
__________________________________________ 



 

 
 

448 

 
DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición adicional quinta.  Colaboración coas organizacións, 
asociacións ou entidades que teñan por obxecto a promoción e 
defensa das persoas con discapacidade 
 
Coa finalidade de conseguir a plena integración das persoas 
con discapacidade no emprego público, as administracións 
públicas incluídas no ámbito de aplicación desta lei poden 
asinar acordos con organizacións, asociacións ou entidades 
que teñan por obxecto a promoción e defensa das persoas con 
discapacidade. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición adicional sexta.  Altos cargos da Administración 
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades 
instrumentais do sector público autonómico para os efectos da 
situación de servizos especiais 
 
Para os efectos da declaración do persoal funcionario de 
carreira na situación administrativa de servizos especiais 
regulada nesta lei, considerarase que se asimilan no seu rango 
administrativo a altos cargos exclusivamente aqueles postos ou 
cargos en entidades instrumentais do sector público 
autonómico que estean comprendidos no ámbito de aplicación 
da Lei 9/1996, do 18 de outubro, de incompatibilidades dos 
membros da Xunta de Galicia e altos cargos da Administración 
autonómica, ou da norma que a substitúa. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición adicional sétima. Escalas e especialidades dos 
corpos de Administración xeral da Comunidade Autónoma 
de Galicia 
 
1. No corpo superior existen as seguintes escalas e 
especialidades: 
 

Denominación Especialidades Subgrupo Funcións Titulación 
Escala de letrados   A1 - Asesoramento en 

dereito e 
representación e 
defensa en xuízo en 
todo tipo de procesos 
xudiciais, así como 
perante órganos 
administrativos e en 
procedementos 
arbitrais, da 
Administración xeral 
da Comunidade 
Autónoma de Galicia, 
das entidades 
instrumentais do 
sector público 
autonómico e dos 
órganos estatutarios, 
nos termos 
establecidos polo 
Regulamento 
orgánico da Asesoría 
Xurídica da Xunta de 
Galicia, aprobado 
polo Decreto 
343/2003, do 11 de 
xullo, ou pola norma 
que o substitúa. 

- Licenciado en 
Dereito. 
- Graduado e 
curso de 
formación para 
avogados 
previsto na Lei 
34/2006, do 30 
de outubro, 
sobre o acceso 
ás profesións de 
avogado e 
procurador dos 
tribunais, ou na 
norma que a 
substitúa. 

Escala de sistemas e 
tecnoloxía da 
información 

  A1 - Funcións directivas 
nas áreas de 
tecnoloxía da 
información e das 
comunicacións, así 
como a planificación, 
o deseño e o 
desenvolvemento de 
sistemas operativos e 
de comunicacións. 
- Dirección de 
proxectos de 
desenvolvemento e 
mantemento de 
aplicacións. 
- Auditoría, 

- Licenciado ou 
graduado nunha 
titulación de 
calquera rama. 
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planificación, control 
de calidade e 
seguridade 
informáticas e 
técnicas de sistemas 
e comunicacións de 
nivel superior. 

Escala superior de 
finanzas 

Inspección e 
xestión financeira 
e tributaria 

A1 - Inspección contable 
e financeira das 
caixas de aforros e 
demais institucións 
de crédito 
corporativo, así como 
as actuacións en 
materia de tutela 
financeira das 
corporacións locais e 
as de inspección e 
seguimento das 
subvencións, 
operacións de 
endebedamento e 
avais efectuadas pola 
Xunta de Galicia. 
- Investigación e 
comprobación dos 
tributos propios, dos 
tributos cedidos e 
demais ingresos da 
lexislación de taxas, 
prezos e exaccións 
reguladoras, así 
como a práctica das 
liquidacións a que as 
ditas funcións dean 
lugar e a obtención 
de información con 
transcendencia para 
a aplicación dos 
tributos.  
- Xestión, liquidación, 
recadación e 
tesouraría dos 
tributos propios, dos 
tributos cedidos e 
demais ingresos da 
lexislación de taxas, 
prezos e exaccións 
reguladoras, así 
como a revisión dos 
actos que en virtude 
da normativa vixente 
sexan da 
competencia dos 
órganos que teñen 
encomendada a 
xestión tributaria.  

- Licenciado ou 
graduado nunha 
titulación de 
calquera rama. 
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Intervención - Control da 
actividade económica 
e financeira da 
Administración xeral 
da Comunidade 
Autónoma de Galicia 
e das entidades 
instrumentais do 
sector público 
autonómico, sen 
prexuízo das 
superiores facultades 
que competen ao 
Consello de Contas 
de Galicia e, de ser o 
caso, ao Tribunal de 
Contas do Reino, así 
como o exercicio das 
funcións relacionadas 
coa contabilidade 
pública de Galicia. 

Escala superior de 
estatísticos 

  A1 - Dirección dos 
traballos estatísticos, 
que inclúe a súa 
preparación, 
inspección e 
distribución. 
- Elaboración e 
deseño de proxectos 
estatísticos. 
- Estudo e análise da 
metodoloxía 
empregada nos 
diversos traballos 
estatísticos. 
- Análise e 
interpretación dos 
resultados 
estatísticos. 

- Licenciado ou 
graduado nunha 
titulación de 
calquera rama. 

Escala superior de 
seguridade e saúde 
no traballo 

Seguridade no 
traballo 

A1 - Exercicio dos 
labores técnicos en 
materia de 
prevención de 
riscos laborais, de 
acordo co disposto 
na lexislación de 
prevención de 
riscos laborais e, en 
particular, nos 
artigos 7.1 e 9.2 da 
Lei 31/1995, do 8 de 
novembro, de 
prevención de 
riscos laborais, ou 
na norma que a 
substitúa, nas 
áreas, 

- Arquitecto ou 
enxeñeiro ou 
graduado 
nunha 
titulación que 
habilite para o 
exercicio da 
profesión de 
arquitecto ou 
máster nunha 
titulación que 
habilite para o 
exercicio da 
profesión de 
enxeñeiro e 
título de técnico 
con formación 
en nivel 
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respectivamente, de 
seguridade no 
traballo, hixiene 
industrial e 
ergonomía e 
psicosocioloxía 
aplicada, sen 
prexuízo das 
funcións que, en 
materia mineira, 
exerza o persoal 
funcionario con 
competencias en 
materia de 
prevención de 
riscos laborais da 
consellaría 
competente nesta 
área. 

superior, nas 
tres disciplinas 
preventivas, 
consonte 
establece o 
Regulamento 
dos servizos de 
prevención, 
aprobado polo 
Real decreto 
39/1997, do 17 
de xaneiro, ou 
pola norma que 
o substitúa.  
 

Hixiene industrial - Licenciado en 
Bioloxía ou 
licenciado en 
Química ou 
graduado 
nunha 
titulación da 
rama de 
ciencias 
equivalente ás 
anteriores ou 
licenciado en 
Farmacia ou 
graduado 
nunha 
titulación que 
habilite para a 
profesión de 
farmacéutico e 
título de 
técnico con 
formación en 
nivel superior, 
nas tres 
disciplinas 
preventivas, 
consonte 
establece o 
Regulamento 
dos servizos de 
prevención, 
aprobado polo 
Real decreto 
39/1997, do 17 
de xaneiro, ou 
pola norma que 
o substitúa. 
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Ergonomía e 
psicosocioloxía 
aplicada 

- Licenciado ou 
graduado 
nunha 
titulación de 
calquera rama 
e título de 
técnico con 
formación en 
nivel superior, 
nas tres 
disciplinas 
preventivas, 
consonte 
establece o 
Regulamento 
dos servizos de 
prevención, 
aprobado polo 
Real decreto 
39/1997, do 17 
de xaneiro, ou 
pola norma que 
o substitúa.. 

 
 
2. No corpo de xestión existen as seguintes escalas e 
especialidades: 
 

Denominación Especialidades Subgrupo Funcións Titulación 
Escala de xestión 
de sistemas de 
informática 

  A2 - Análise funcional de 
novas aplicacións, 
mantemento de 
aplicacións en 
explotación, análise e 
programación das 
aplicacións no 
desenvolvemento e 
control de 
desenvolvementos 
informáticos. 

- Diplomado ou 
graduado nunha 
titulación de 
calquera rama. 

Escala técnica de 
finanzas 

Técnica de 
inspección e 
xestión 
financeira e 
tributaria 

A2 - Asistencia e 
colaboración no exercicio 
das funcións que ten 
encomendadas a 
especialidade do mesmo 
nome na escala superior 
de finanzas. 

- Diplomado ou 
graduado nunha 
titulación de 
calquera rama. 

Técnica de 
contabilidade e 
intervención 

- Asistencia e 
colaboración no exercicio 
das funcións que ten 
encomendadas a 
especialidade do mesmo 
nome na escala superior 
de finanzas. 

Escala técnica de   A2 - Execución técnica e - Diplomado ou 
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estatísticos realización dos traballos 
estatísticos baixo a 
dirección e supervisión 
do persoal funcionario da 
escala superior. 

graduado nunha 
titulación de 
calquera rama. 

Escala de 
inspectoras e 
inspectores de 
consumo 

  A2 - Inspección de consumo 
nos termos establecidos 
pola Lei 11/2004, do 19 
de novembro, de 
inspección de consumo 
de Galicia, ou pola norma 
que a substitúa. 

- Diplomado ou 
graduado nunha 
titulación de 
calquera rama. 

Escala técnica de 
seguridade e 
saúde no traballo 

Seguridade no 
traballo 
 

A2 - Exercicio dos labores 
técnicos en materia de 
prevención de riscos 
laborais, de acordo co 
disposto na lexislación 
de prevención de riscos 
laborais e, en 
particular, nos artigos 
7.1 e 9.2 da Lei 31/1995, 
do 8 de novembro, de 
prevención de riscos 
laborais, ou na norma 
que a substitúa, nas 
áreas, respectivamente, 
de seguridade no 
traballo, hixiene 
industrial e ergonomía 
e psicosocioloxía 
aplicada, sen prexuízo 
das funcións que, en 
materia mineira, exerza 
o persoal funcionario 
con competencias en 
materia de prevención 
de riscos laborais da 
consellería competente 
nesta área. 

- Arquitecto 
Técnico ou 
Enxeñeiro 
Técnico ou 
graduado 
nunha titulación 
que habilite 
para o exercicio 
da profesión de 
arquitecto 
técnico ou de 
enxeñeiro 
técnico e título 
de técnico con 
formación en 
nivel superior, 
nas tres 
disciplinas 
preventivas, 
consonte 
establece o 
Regulamento 
dos servizos de 
prevención, 
aprobado polo 
Real decreto 
39/1997, do 17 
de xaneiro, ou 
pola norma que 
o substitúa. 
 
 
 
- Enxeñeiro 
Técnico 
Industrial, 
Enxeñeiro 
Técnico de 
Minas, 
Enxeñeiro 
Técnico 
Agrícola ou 
Enxeñeiro 
Técnico 
Forestal ou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hixiene 
industrial 
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Ergonomía e 
psicosocioloxía 
aplicada 

graduado 
nunha titulación 
que habilite 
para o exercicio 
da profesión de 
enxeñeiro 
técnico 
industrial, 
enxeñeiro 
técnico de 
minas, 
enxeñeiro 
técnico agrícola 
ou enxeñeiro 
técnico forestal 
e título de 
técnico con 
formación en 
nivel superior, 
nas tres 
disciplinas 
preventivas, 
consonte 
establece o 
Regulamento 
dos servizos de 
prevención, 
aprobado polo 
Real decreto 
39/1997, do 17 
de xaneiro, ou 
pola norma que 
o substitúa. 
  
 
- Diplomado ou 
graduado 
nunha titulación 
de calquera 
rama e título de 
técnico con 
formación en 
nivel superior, 
nas tres 
disciplinas 
preventivas, 
consonte 
establece o 
Regulamento 
dos servizos de 
prevención, 
aprobado polo 
Real decreto 
39/1997, do 17 
de xaneiro, ou 
pola norma que 
o substitúa. 
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Escala de 
inspección 
turística 

  A2 - Exercicio das 
actividades de inspección 
turística nos termos 
establecidos pola Lei 
7/2011, do 27 de 
outubro, do turismo de 
Galicia, ou pola norma 
que a substitúa. 

- Diplomado ou 
graduado nunha 
titulación de 
calquera rama. 

 
 
3. No corpo administrativo existen as seguintes escalas: 
 

Denominación Especialidades Subgrupo Funcións Titulación 
Escala técnica 
auxiliar de 
informática 

 C1 - Desenvolvemento e 
explotación informática, tales 
como programación,  
operación e asistencia técnica 
básica ao usuario. 

- Bacharel ou 
técnico. 

Escala de 
axentes de 
inspección 

Consumo C1 - Apoio aos labores 
encomendados aos 
inspectores de consumo. 
 

- Bacharel ou 
técnico. 

 Vixilancia de 
estradas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Vixilancia do estado de 
conservación e explotación 
dos elementos que integran o 
dominio público viario, das 
obras dirixidas pola Axencia 
Galega de Infraestruturas e 
das obras ou doutros usos 
realizados nas zonas de 
protección das estradas por 
terceiros. 
- Denuncia ou informe de 
calquera incumprimento ou 
anomalía.  
- Vixilancia do cumprimento 
da normativa vixente en 
materia de seguridade viaria, 
do medio ambiente e da 
seguridade e prevención de 
riscos laborais. 
- Elaboración de partes de 
servizo, boletíns de 
denuncias, informes e demais 
documentos relacionados 
coas súas funcións. 
- Cantas outras funcións 
compatibles co seu nivel e 
coñecementos lle indique o 
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_____________ 
 
 Mobilidade 
 

seu superior.  
__________________________ 
 
- Control e vixilancia do 
cumprimento da norma en 
materia de transporte 
terrestre e marítimo en augas 
interiores. 
-Realización da inspección 
nas instalacións de empresas 
que realicen actividades de 
transporte ou de formación en 
materia de transportes, en 
estacións de transporte ou en 
toda clase de vías terrestres. 
 
- Constatación de feitos que 
poidan ser constitutivos de 
infracción e formulación 
de actas de infracción. 
- Elaboración de informes nos 
expedientes que se lle 
requira.  
- Cualificación de feitos 
constitutivos de infraccións e 
tramitación de expedientes 
sancionadores. 
- Asesoramento aos 
intervenientes no sector do 
transporte para facilitar o 
cumprimento da legalidade. 
- Elaboración de estatísticas 
de inspeccións, denuncias e 
infraccións relacionadas coas 
tarefas de inspección.  
- Realización das tarefas 
administrativas que deriven 
das súas funcións. 
 

 
 
 
3 bis. Por decreto do Consello da Xunta de Galicia poderán 
modificarse as especialidades das escalas dos corpos de 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia 
ou crearse outras novas, nos termos previstos pola alínea 
primeira do artigo 41. 
  
3 ter. No momento da entrada en vigor desta lei quedará 
extinguida a escala de subinspectoras e subinspectores de 
consumo, do corpo administrativo de Administración xeral 
da Comunidade Autónoma de Galicia. O persoal 
funcionario pertencente a esta escala quedará integrado na 
escala de axentes de inspección do corpo administrativo 
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de Administración xeral da Comunidade Autónoma de 
Galicia, especialidade de consumo. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº170, ao apartado 1, de Substitución. 
  
Disposición adicional sétima.1. Substitución. Modificar a 
titulación requirida nas tres especialidades da escala superior 
de seguridade e saúde no traballo, polas seguintes: 
 
Seguridade no traballo: “Licenciatura ou grao nunha rama de 
enxeñería, arquitectura, química, bioloxía ou física, e título de 
Técnico Superior na especialidade de Seguridade no Traballo”. 
Hixiene industrial: “Licenciatura ou grao nunha titulación da 
rama de ciencias e título de Técnico Superior da especialidade 
de Hixiene Industrial.” 
Ergonomía e psicosocioloxía aplicada: “Licenciatura ou grao 
nas ramas de física, química, bioloxía, psicoloxía, socioloxía ou 
graduado en Relacións Laborais e título de Técnico Superior da 
especialidade de Ergonomía e Psicosocioloxía.” 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº174, ao apartado 1, de Substitución. 
  
Debe realizarse a seguinte substitución na táboa do punto 1: 
Na “Escala superior de seguridade e saúde no traballo”, na 
especialidade de “Seguridade no traballo”, exíxese titulación de 
“Licenciado ou graduado nunha titulación da rama de 
enxeñaría e arquitectura e título de técnico con formación en 
nivel superior”  
que debe ser substituída por:  
“Titulación superior na especialidade de Seguridade no 
Traballo”. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº175, ao apartado 1 , de Substitución. 
  
Na táboa do punto 1 na “Escala superior de seguridade e 
saúde no traballo”, na especialidade de “Hixiene industrial”, 
exíxese titulación de “ Licenciado ou graduado nunha titulación 
da rama de ciencias e título de técnico con formación en nivel 
superior”, que debe ser substituída por:  
“Titulación superior na especialidade de Hixiene Industrial”. 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº176, ao apartado 1, de Substitución. 
  
Na táboa do punto 1 na “Escala superior de seguridade e 
saúde no traballo”, na especialidade de “Ergonomía e 
psicosocioloxía aplicada”, exíxese a titulación de “Licenciado 
ou graduado nunha titulación da rama de ciencias. Titulación 
de técnico con formación en nivel superior”,  
que debe ser substituída por:  
“Titulación superior na especialidade de Ergonomía e 
Psicosocioloxía Aplicada”. 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº143, ao apartado 1, de Adición. 
  
No punto 1,  Escala superior de seguridade e saúde no traballo, 
engadir in fine na cuadrícula correlativa de  titulación,  o 
seguinte: " ... . Licenciado ou grado en Psicoloxía." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº171, ao apartado 2, de Substitución. 
  
Disposición adicional sétima 2. Substitución. Modificar a 
titulación requirida na escala técnica de seguridade e saúde no 
traballo pola seguinte: 
 
“Diploma ou grao nunha titulación da rama de enxeñería, 
arquitectura, física, química, bioloxía, psicoloxía, socioloxía, 
relacións laborais e título de técnico superior de prevención de 
riscos laborais.“ 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº144, ao apartado 3, de Adición. 
  
No punto 3 desta disposición,  na columna de Titulación, 
débese engadir in fine,  en cada casilla, a seguinte palabra: 
"...especialista." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº179, ao apartado 3, de Adición. 
  
 Engadir na titulación requerida nas escalas técnica auxiliar de 
informática, de subinspectoras e subinspectores de consumo e 
de axentes tributarios ao seguinte: "...especialista." 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº172, ao apartado 3, de Adición. 
  
Disposición adicional sétima 3. Adición. Engadir nas escalas 
técnica auxiliar de informática, na subinspectora de consumo e 
de axentes tributarios, nos requisitos de titulacións, o seguinte 
texto: 
 
“especialista” 
 
__________________________________________ 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº142, de Adición. 
  
Débese crear una nova disposición adicional sétima bis, que 
terá o seguinte contido: 
  
Disposición adicional sétima bis 
  
Creación nos corpos de Administración especial da 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia das 
seguintes escalas de persoal funcionario: 
1. Créanse nos corpos de Administración especial da 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia as 
seguintes escalas de persoal funcionario: 
a) Creación das escalas dos corpos facultativos superior e 
medio de arquivos, de bibliotecas e museos. 
Crearase unha escala por cada especialidade nos corpos de 
facultativos superior e medio de  arquivos, de bibliotecas e de 
museos. 
b) Creación da escala superior e a escala técnica de servizos 
sociais. 
Nas escalas superior e técnica do Sistema de servizos sociais 
integraranse as prazas de persoal laboral fixo das disciplinas 
do ámbito social que pertenzan ás áreas de familia e menores, 
inclusión social, dependencia, servizos para persoas maiores e 
con discapacidade, promoción da autonomía persoal, 
xuventude e voluntariados dos servizos centrais e das 
xefaturas territoriais da Xunta de Galicia, así como as que 
pertenzan aos equipos técnicos do menor, os equipos técnicos 
de adopción, os gabinetes de orientación familiar, os equipos 
de valoración e orientación de discapacidades, os equipos de 
valoración da dependencia, o Instituto de Medicina Legal de 
Galicia e as que pertenzan á Inspección de Servizos Sociais. 
De acordo coa súa titulación e categoría profesional, este 
persoal poderá integrarse nas seguintes subescalas: 
A1) Escala superior de servizos sociais. 
1. Para o ingreso nela exíxese estar en posesión das 
licenciaturas das especialidades de Psicoloxía, Pedagoxía, 
Socioloxía e Medicina, ou título de grao en calquera das 
disciplinas das ciencias sociais. 
2. Nesta escala poderá integrarse o persoal laboral fixo que 
pertenza ás especialidades de Psicoloxía, Pedagoxía, Medicina 
e Socioloxía e desempeñe as súas funcións nos Servizos 
Centrais ou territoriais da Xunta de Galicia, nos equipos 
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técnicos de calquera das áreas de servizos sociais, no Instituto 
de Medicina Legal de Galicia ou na Inspección de Servizos 
Sociais. 
3. O proceso de integración individual do persoal laboral fixo na 
escala será voluntaria. 
4. Aquel persoal que voluntariamente opte por permanecer 
como persoal laboral fixo poderá facelo ocupando a mesma 
praza co carácter de “a extinguir”, mantendo o vínculo xurídico 
e as retribucións. 
A2) Escala técnica de servizos sociais. 
1. Para o ingreso nela exíxese estar en posesión das 
diplomaturas universitarias das especialidades en Traballo 
Social, Educación Social, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, 
Logopedia, Enfermaría. 
2. Nesta escala poderá integrarse o persoal laboral fixo que 
pertenza ás especialidades nomeadas e desempeñe as súas 
funcións nos Servizos Centrais ou territoriais da Xunta de 
Galicia, nos equipos técnicos de calquera das áreas de 
servizos sociais ou no Instituto de Medicina Legal de Galicia. 
3. O proceso de integración individual do persoal laboral fixo na 
escala será voluntaria. 
4. Aquel persoal que voluntariamente opte por permanecer 
como persoal laboral fixo poderá facelo ocupando a mesma 
praza co carácter de “a extinguir”, mantendo o vínculo xurídico 
e as retribucións. 
A provisión dos postos da Inspección do Sistema de Servizos 
Sociais de Galicia realizarase a partir das especialidades das 
escalas superior e técnica de servizos sociais. 
c) Co obxecto de levar a cabo un amplo proceso de 
funcionarización do persoal laboral fixo da Xunta de Galicia 
crearanse nos corpos de Administración especial da 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, 
para facer a correspondente integración das categorías de 
persoal laboral, as seguintes escalas de persoal funcionario: 
— Os que realicen funcións de inspección de transporte. 
— Os que realicen funcións de inspección e control de 
verteduras fluviais. 
— Os que realicen funcións de vixilancia e control de estradas. 
— Os que realicen funcións de vixilancia e control do medio 
natural. 
— Os que realicen funcións de apoio auxiliar e técnico no máis 
amplo sentido, tal como persoal vixilante de arquivos, biblioteca 
e museos, persoal auxiliar de museos e persoal auxiliar de 
arquivo e bibliotecas, a escala de facultativos e axudantes de 
arquivos, bibliotecas e museos. 
— Resto de categorías de persoal laboral que así se acorde ou 
se encadre na agrupación profesional correspondente. 
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2. No prazo de nove meses desde a entrada en vigor desta lei, 
procederase á creación nos corpos da Administración xeral da 
Comunidade Autónoma de Galicia das escalas de persoal 
funcionario que realice función das escalas anteriormente 
relacionadas." 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición adicional oitava.  Escalas e especialidades dos 
corpos de Administración especial da Administración xeral da 
Comunidade Autónoma de Galicia 
 
1. No corpo facultativo superior existen as seguintes escalas e 
especialidades: 
 

Denominación Especialidades Subgrupo Funcións Titulación 
Escala de 
enxeñeiros  
. 

Enxeñaría de 
camiños, canais e 
portos 

A1 - Estudo, xestión, execución, 
proposta e inspección de 
carácter facultativo superior, 
de acordo coa titulación 
exixida e coas funcións 
concretas asignadas ao 
desempeño do 
correspondente posto de 
traballo. 
 

- Enxeñeiro de 
Camiños, Canais e 
Portos ou máster 
nunha titulación que 
habilite para o 
exercicio da profesión 
de enxeñeiro de 
camiños, canais e 
portos. 

Enxeñaría 
agronómica 

 - Enxeñeiro Agrónomo 
ou máster nunha 
titulación que habilite 
para o exercicio da 
profesión de 
enxeñeiro agrónomo. 

Enxeñaría 
industrial 

 - Enxeñeiro Industrial 
ou máster nunha 
titulación que habilite 
para o exercicio da 
profesión de 
enxeñeiro industrial. 

Enxeñaría de minas  - Enxeñeiro de Minas 
ou máster nunha 
titulación que habilite 
para o exercicio da 
profesión de 
enxeñeiro de minas. 

Enxeñaría de 
montes 

 - Enxeñeiro de Montes 
ou máster nunha 
titulación que habilite 
para o exercicio da 
profesión de 
enxeñeiro de montes. 

Enxeñaría de 
telecomunicación 

 - Enxeñeiro de 
Telecomunicación ou 
máster nunha 
titulación que habilite 
para o exercicio da 
profesión de 
enxeñeiro de 
telecomunicación. 

Escala de 
arquitectos 

  A1 - Estudo, xestión, execución, 
proposta e inspección de 

- Arquitecto ou 
graduado nunha 



 

 
 

466 

carácter facultativo superior, 
de acordo coa titulación 
exixida e coas funcións 
concretas asignadas ao 
desempeño do 
correspondente posto de 
traballo. 

titulación que habilite 
para o exercicio da 
profesión de arquitecto. 

Escala de 
veterinarios 

  A1 - Estudo, xestión, execución, 
proposta e inspección de 
carácter facultativo superior, 
de acordo coa titulación 
exixida e coas funcións 
concretas asignadas ao 
desempeño do 
correspondente posto de 
traballo. 

- Licenciado en 
Veterinaria ou graduado 
nunha titulación que 
habilite para o exercicio 
da profesión de 
veterinario. 
  

Escala de 
ciencias 

 Bioloxía A1 - Estudo, xestión, execución, 
proposta e inspección de 
carácter facultativo superior, 
de acordo coa titulación 
exixida e coas funcións 
concretas asignadas ao 
desempeño do 
correspondente posto de 
traballo. 
 

- Licenciado en 
Bioloxía ou graduado 
nunha titulación 
equivalente da rama 
de ciencias. 

 Química - Licenciado en 
Química, Enxeñeiro 
químico  ou graduado 
nunha titulación 
equivalente da rama 
de ciencias. 

Ciencias do mar  - Licenciado en 
Ciencias do Mar ou 
graduado nunha 
titulación equivalente 
da rama de ciencias. 

Escala de 
arqueólogos 

  A1 - Estudo, xestión, execución, 
proposta e inspección de 
carácter facultativo superior, 
de acordo coa titulación 
exixida e coas funcións 
concretas asignadas ao 
desempeño do 
correspondente posto de 
traballo. 

- Licenciado ou 
graduado nunha 
titulación da rama de 
artes e humanidades. 

Escala de 
facultativos de 
arquivos, 
bibliotecas e 
museos 

Arquivos A1 - Estudo, xestión, execución, 
proposta e inspección de 
carácter facultativo superior, 
de acordo coa titulación 
exixida e coas funcións 
concretas asignadas ao 
desempeño do 
correspondente posto de 
traballo. 

- Licenciado ou 
graduado nunha 
titulación da rama de 
artes e humanidades 
ou da rama de 
ciencias sociais e 
xurídicas. 

Bibliotecas 

Museos 

Escala de 
profesores 
numerarios de 
institutos 
politécnicos 
marítimo-

  A1 - Impartir as ensinanzas 
marítimo-    -pesqueiras nas 
súas distintas especialidades, 
tanto teóricas como prácticas. 

- Licenciado nunha 
titulación de calquera 
rama ou máster nunha 
titulación que habilite 
para o exercicio da 
profesión de profesor 



 

 
 

467 

pesqueiros de educación 
secundaria obrigatoria 
e bacharelato, 
formación profesional 
e ensino de idiomas. 
  
  

Escala de 
profesores de 
capacitación 
agraria 

  A1 - Impartir as ensinanzas de 
capacitación e formación 
profesional agraria, nas 
diferentes modalidades 
docentes. 

- Licenciado nunha 
titulación de calquera 
rama ou máster nunha 
titulación que habilite 
para o exercicio da 
profesión de profesor 
de educación 
secundaria obrigatoria 
e bacharelato, 
formación profesional 
e ensino de idiomas. 
 

Escala de 
inspección 
urbanística 

Técnica A1 
 

- Estudo, xestión, tramitación e 
proposta de resolución dos 
resultados da actividade de 
inspección e control do 
cumprimento da normativa 
urbanística nos actos de 
edificación e uso do solo que 
se realicen na comunidade 
autónoma. 

- Arquitecto ou 
enxeneiro de 
Camiños, Canais e 
Portos ou graduado 
nunha titulación que 
habilite para o 
exercicio da profesión 
de arquitecto ou 
máster nunha 
titulación que habilite 
para o exercicio da 
profesión de 
enxeñeiro de camiños, 
canais e portos. 

Xurídica - Licenciado en 
Dereito ou graduado 
nunha titulación 
equivalente da rama 
de ciencias sociais e 
xurídica. 

Escala técnica 
do Servizo de 
Gardacostas 
de Galicia 

  A1 - As definidas na Lei 2/2004, 
do 21 de abril, pola que se 
crea o Servizo de Gardacostas 
de Galicia, ou na norma que a 
substitúa. 

- Licenciado ou 
graduado nunha 
titulación de calquera 
rama. 

Escala de 
investigadores 
e expertos en 
desenvolveme
nto 
tecnolóxico 
(escala de 
expertos en 
I+DT) 

Clases A1 e A2 A1 - Dirixir e realizar proxectos de 
investigación e 
desenvolvemento tecnolóxico. 
- Colaborar en tarefas de 
formación de investigadores. 
- Colaborar no 
desenvolvemento de 
proxectos de investigación e 
desenvolvemento tecnolóxico. 
- Elaborar e interpretar 
memorias e informes técnicos 
relacionados co seu posto de 

- Doutor. 

Clases A3 e A4 A1 - Licenciado ou 
graduado nunha 
titulación de calquera 
rama. 
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traballo. 

Escala 
superior de 
saúde laboral 

  A1 - Exercicio dos labores 
técnicos en materia de 
prevención de riscos laborais, 
de acordo co disposto na 
lexislación de prevención de 
riscos laborais e, en particular, 
nos artigos 7.1 e 9.2 da Lei 
31/1995, do 8 de novembro, 
de prevención de riscos 
laborais, ou na norma que a 
substitúa na área de medicina 
do traballo e vixilancia da 
saúde.  

- Licenciado en 
Medicina ou graduado 
nunha titulación que 
habilite para o exercicio 
da profesión de médico 
e especialidade de 
Medicina do Traballo ou 
diplomatura en Medicina 
de Empresa. 

Escala de 
facultativos 
de servizos 
sociais 

Medicina A1 - Asume a responsabilidade 
dos servizos médico-
sanitarios en relación coas 
persoas usuarias a través de 
estudos diagnósticos 
individuais e condicións de 
salubridade da contorna, de 
acordo cos servizos de 
seguridade e hixiene no 
traballo, que lle permita 
unha axeitada medicina 
preventiva e asistencial. 
- Avaliación das condicións 
de saúde para os efectos 
dos recoñecementos 
oficiais de discapacidade 
e/ou dependencia, ou para a 
derivación a recursos 
sociais axeitados ás 
necesidades da persoa. 
- Prescrición e seguimento 
de tratamentos médicos e 
preventivos. 
- Programación e 
supervisión de menús e 
dietas alimenticias das 
persoas usuarias. 
- Asistencia ao persoal con 
destino no centro nos 
supostos de necesidade e 
urxencia. 
- Participación nas reunións 
de equipos 
multidisciplinares para a 
elaboración de programas 
individuais de atención e 
nas orientacións que 
precisen as persoas 

- Licenciado en 
Medicina ou graduado 
nunha titulación que 
habilite para o 
exercicio da profesión 
de médico. 
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usuarias. 
- Información e orientación 
ao persoal con destino nos 
centros dos posibles riscos 
para a súa saúde que 
presenten as persoas 
usuarias, así como das 
medidas profilácticas que 
se deben adoptar. 
- Orientación e participación 
na formación doutros 
profesionais do centro e na 
dos familiares das persoas 
usuarias. Participación nas 
xuntas e sesións de traballo 
que se convoquen no 
centro. 
- En xeral, todas aquelas 
actividades non 
especificadas anteriormente, 
incluídas dentro da súa 
profesión e preparación 
técnica. 
 

 Psicoloxía  - Exploración, diagnóstico e 
valoración dos aspectos da 
personalidade, intelixencia e 
aptitudes das persoas 
usuarias, e, de ser o caso, 
derivación aos recursos 
sociais axeitados ás 
necesidades das persoas. 
- Elaboración do programa 
de medidas terapéuticas de 
carácter psicolóxico que se 
deben realizar, con carácter 
individual, familiar e 
institucional. 
- Avaliacións no marco do 
procedemento de 
recoñecemento da situación 
de discapacidade e/ou 
dependencia nos casos en 
que corresponda. 
- Coordinación, seguimento 
e avaliación dos 
tratamentos dependentes da 
súa especialidade que se 
realicen no centro e dos que 
se realicen con recursos 
alleos. 
- Coñecemento dos 
recursos ou servizos de 
carácter psicolóxico no 
ámbito provincial e 
autonómico. 
- Participación nas xuntas e 

Licenciado en 
Psicoloxía ou 
graduado nunha 
titulación equivalente 
da rama de ciencias 
da saúde. 
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sesións de traballo que se 
establezan. 
- Colaboración nas materias 
da súa competencia nos 
programas que se realicen 
de formación e información 
a familias e institucións. 
- Participación nas reunións 
de equipos 
multidisciplinares para a 
elaboración de programas 
individuais de atención e 
nas orientacións que 
precisen as persoas 
usuarias. 
- En xeral, todas aquelas 
actividades non 
especificadas anteriormente 
incluídas na súa profesión e 
preparación técnica. 

 Pedagoxía  - Valoracións e propostas 
de intervención educativas 
con familias e menores en 
situación de risco social. 
- Elaboración de informes 
técnicos de contido 
educativo. 
- Estudo, deseño, 
valoración, execución e 
seguimento de programas 
sociais e de intervención 
con menores e familias. 
- Asesoramento aos centros 
de menores na elaboración 
dos seus proxectos 
educativos e supervisión da 
súa execución. 

- Licenciado en 
Pedagoxía ou 
graduado nunha 
titulación equivalente 
da rama de ciencias 
sociais e xurídicas 

 
 
2. No corpo facultativo de grao medio existen as seguintes 
escalas e especialidades: 
 

Denominación Especialidades Subgrupo Funcións Titulación 
Escala de 
enxeñeiros 
técnicos 

Enxeñaría técnica 
de obras públicas 

A2 
 

- Execución técnica e 
realización dos traballos 
propios da titulación exixida e 
das funcións concretas 
asignadas ao desempeño do 
correspondente posto de 
traballo, de ser o caso, baixo 
a dirección e supervisión dos 
funcionarios da escala 
superior. 

- Enxeñeiro 
Técnico de Obras 
Públicas ou 
graduado nunha 
titulación que 
habilite para o 
exercicio da 
profesión de 
enxeñeiro técnico 
de obras públicas.  

 Enxeñaría técnica 
industrial 

- Enxeñeiro 
Técnico Industrial 
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ou graduado 
nunha titulación 
que habilite para o 
exercicio da 
profesión de 
enxeñeiro técnico 
industrial. 

. Enxeñaría técnica 
forestal 

- Enxeñeiro 
Técnico Forestal 
ou graduado 
nunha titulación 
que habilite para o 
exercicio da 
profesión de 
enxeñeiro técnico 
forestal. 

 Enxeñaría técnica 
agrícola 

  - Enxeñeiro 
Técnico Agrícola 
ou graduado 
nunha titulación 
que habilite para o 
exercicio da 
profesión de 
enxeñeiro técnico 
agrícola. 

 Enxeñaría técnica 
de minas 

- Enxeñeiro 
Técnico de Minas 
ou graduado 
nunha titulación 
que habilite para o 
exercicio da 
profesión de 
enxeñeiro técnico 
de minas. 

 Enxeñaría técnica 
de 
telecomunicación 

 - Enxeñeiro 
Técnico de 
Telecomunicación 
ou graduado 
nunha titulación 
que habilite para o 
exercicio da 
profesión de 
enxeñeiro técnico 
de 
telecomunicación. 

  Topografía - Enxeñeiro 
Técnico en 
Topografía ou 
graduado nunha 
titulación que 
habilite para o 
exercicio da 
profesión de 
enxeñeiro técnico 
en topografía. 
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Escala de 
arquitectos 
técnicos 
 
 

 A2 Execución técnica e realización 
dos traballos propios da rama 
de coñecemento específica da 
titulación exixida e das 
funcións concretas asinadas ao 
desempeño do correspondente 
postos de traballo, de ser o 
caso, baixo dirección e 
supervisión dos funcionarios da 
escala superior. 

Arquitecto Técnico 
ou graduado nunha 
titulación que 
habilite para o 
exercicio da 
profesión de 
arquitecto técnico. 

Escala de 
axudantes de 
arquivos, 
bibliotecas e 
museos 

Arquivos A2 - Execución técnica e 
realización dos traballos propios 
da titulación exixida  e das 
funcións concretas asignadas 
ao desempeño do 
correspondente posto de 
traballo, de ser o caso, baixo a 
dirección e supervisión dos 
funcionarios da escala superior. 

- Diplomado ou 
graduado nunha 
titulación da rama 
de artes e 
humanidades ou 
da rama de 
ciencias sociais e 
xurídicas. 

Bibliotecas 

Museos 

Escala de 
mestres de taller 
de Institutos 
Politécnicos 
marítimo-
pesqueiros 

  A2 - Prestar apoio aos profesores 
numerarios nas prácticas das 
ensinanzas marítimo-pesqueiras 
nas súas distintas 
especialidades. 

- Diplomado ou 
graduado nunha 
titulación de 
calquera rama. 
  

Escala de 
axentes de 
extensión 
pesqueira 

  A2 - Divulgación das tecnoloxías 
aplicables ao sector pesqueiro e 
de actividade da Administración 
pesqueira. 
- Asistencia técnica e promoción 
cooperativa e social do sector 
pesqueiro. 
- Ensinanza e formación 
ocupacional relacionadas co 
sector pesqueiro, tanto no 
ámbito da docencia como no da 
xestión. 

- Diplomado ou 
graduado nunha 
titulación de 
calquera rama. 
  

Escala de 
subinspección 
urbanística 

  A2 - Execución da actividade de 
inspección e control do 
cumprimento da normativa 
urbanística nos actos de 
edificación e uso do solo que se 
realicen na comunidade 
autónoma. 

- Arquitecto 
técnico ou 
enxeñeiro técnico 
de obras públicas 
ou graduado 
nunha titulación 
que habilite para o 
exercicio da 
profesión de 
arquitecto técnico 
ou de enxeñeiro 
técnico de obras 
públicas 

Escala executiva 
do Servizo de 
Gardacostas de 
Galicia 

  A2 - As definidas na Lei 2/2004, do 
21 de abril, pola que se crea o 
Servizo de Gardacostas de 
Galicia, ou na norma que a 
substitúa. 

- Diplomado ou 
graduado nunha 
titulación de 
calquera rama. 
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Escala técnica de 
saúde laboral 

  A2 - Exercicio dos labores técnicos 
en materia de prevención de 
riscos laborais, de acordo co 
disposto na lexislación de 
prevención de riscos laborais e, 
en particular, nos artigos 7.1 e 
9.2 da Lei 31/1995, do 8 de 
novembro, de prevención de 
riscos laborais, ou norma que a 
substitúa, na área de medicina 
do traballo e vixilancia da saúde. 

- Diplomado en 
Enfermaría ou 
graduado nunha 
titulación que 
habilite para o 
exercicio da 
profesión de 
enfermaría e 
especialidade de 
Enfermaría do 
Traballo ou 
diplomatura en 
Enfermaría de 
Empresa. 

Escala de 
técnicos 
facultativos de 
servizos sociais 

Enfermaría A2 Baixo a dependencia do 
coordinador de enfermaría, 
director ou persoa en quen 
se delegue ten as seguintes 
funcións: 
- Vixilancia e atención ás 
persoas usuarias nas súas 
necesidades sanitarias, en 
especial no momento en que 
estes requiran os seus 
servizos. 
- Preparación e 
administración dos 
medicamentos segundo as 
prescricións facultativas, 
facendo una recensión dos 
tratamentos. 
- Planificación e realización 
dos traballos propios de 
enfermaría. 
- Colaboración co persoal 
médico, preparando o 
material e os medicamentos 
que teñan que ser utilizados. 
- Ordenación do material de 
enfermaría. 
- Ordenación das historias 
clínicas, anotando nelas 
cantos datos relacionados 
coa propia función deban 
figurar nelas. 
- Supervisión do aseo 
persoal, da subministración 
de comidas das persoas 
usuarias encamadas, así 
como dos cambios posturais 
preventivos, efectuando 
xunto coa persoa auxiliar de 
enfermaría ou coidadora a 
realización dos non 
preventivos; en casos 
excepcionais e en ausencia 
da persoa auxiliar de 

- Diplomado en 
Enfermaría ou 
graduado nunha 
titulación que 
habilite para a 
profesión de 
enfermaría. 
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enfermaría ou coidadora, 
efectuar todo o anterior en 
planta ou módulo. 
- Control da hixiene persoal 
das persoas usuarias, así 
como dos medicamentos e 
alimentos que estes 
manteñen nas habitacións. 
- Atención ás necesidades 
sanitarias que presente o 
persoal que traballa no 
centro en caso de 
necesidade ou urxencia. 
- Colaboración coas persoas 
fisioterapeutas nas 
actividades cuxo nivel de 
exixencia de cualificación 
sexa compatible coa súa 
titulación, cando as súas 
funcións específicas llo 
permitan. 
- Realización de pedidos de 
farmacia. 
- Realización de analíticas 
nos centros que estean 
dotados deste servizo. En 
ausencia destes, realización 
de pedidos de analítica e 
radioloxía. 
- Vixilancia e coidado da 
execución das actividades de 
tipo físico prescritas polo 
persoal médico, observando 
as incidencias que puideren 
aparecer. 
- Organización, canalización 
e supervisión das consultas 
externas que pola súa 
natureza non se poidan 
realizar no centro. 
- Preparación da persoa 
usuaria falecida xunto coa 
persoa auxiliar de enfermaría 
ou coidadora para o seu 
traslado ás dependencias 
mortuorias. 
- En xeral, todas aquelas 
actividades non 
especificadas anteriormente 
incluídas no exercicio da súa 
profesión. 
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 Educadores  - Participación no seguimento 
e na avaliación do proceso 
recuperador ou asistencial 
das persoas usuarias. 
- Relación cos familiares das 
persoas usuarias, 
proporcionándolles 
orientación e apoio. 
- Coordinación das 
actividades da vida diaria das 
persoas usuarias. 
- Programación e 
participación nas áreas de 
ocio e tempo libre. 
- Programación e execución 
das actividades educativas e 
formativas das persoas 
usuarias que o requiran en 
centros ocupacionais e CAPD. 
- Participación, cando se lle 
requira, no equipo 
multidisciplinar para a 
realización de probas ou 
valoracións relacionadas coas 
súas funcións. 
- Participación nas xuntas e 
sesións de traballo no centro. 
- En xeral, todas aquelas 
actividades non especificadas 
anteriormente incluídas 
dentro da súa profesión ou 
preparación técnica.  
 

- Mestre ou 
graduado nunha 
titulación que 
habilite para o 
exercicio da 
profesión de 
mestre en 
educación 
primaria ou 
diplomado en 
educación social 
ou primeiro ciclo 
da titulación de 
licenciado en 
Pedagoxía, da 
titulación de 
licenciado en 
Psicoloxía ou da 
titulación de 
licenciado en 
Psicopedagoxía 
ou graduado 
nunha titulación 
da rama de 
ciencias sociais e 
xurídicas ou da 
rama de ciencias 
da saúde 
equivalente a 
calquera das 
anteriores. 

 Fisioterapia - Realización dos tratamentos 
de fisioterapia dentro do 
ámbito da súa competencia. 
- Participación, cando se lle 
requira, no equipo 
multidisciplinar do centro 
para a realización de probas 
ou valoracións relacionadas 
coa súa especialidade. 
- Seguimento e avaliación da 
aplicación do tratamento que 
realice. 
- Coñecemento, avaliación e 
información, de ser o caso, da 
aplicación de tratamentos da 
súa especialidade, cando se 
produza mediante a 
utilización de recursos alleos. 
- Coñecemento dos recursos 
propios da súa especialidade 
no ámbito provincial e 
autonómico. 
- Participación en xuntas e 
sesións de traballo no centro. 

- Diplomado en 
Fisioterapia ou 
graduado nunha 
titulación que 
habilite para o 
exercicio da 
profesión de 
fisioterapeuta. 
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- Colaboración, en materia da 
súa competencia, nos 
programas de formación e 
información a familias e 
institucións. 
- Asesoramento aos 
profesionais que o precisen 
sobre mobilizacións e 
tratamentos en que teñan 
incidencias as técnicas de 
fisioterapia. 
- En xeral, todas aquelas 
actividades non especificadas 
anteriormente incluídas no 
exercicio da súa profesión e 
preparación técnica. 
 

 Logopedia - Realización de tratamentos 
específicos para a 
recuperación dos trastornos 
ou alteracións da articulación 
da voz ou da linguaxe das 
persoas afectadas. 
- Participación na realización 
de probas ou valoracións 
relacionadas coa súa 
especialidade. 
- Seguimento e avaliación da 
aplicación dos tratamentos 
que realice no centro, en 
coordinación cos 
profesionais do equipo 
multidisciplinar. 
- Coñecemento e valoración 
dos recursos e servizos 
propios da súa especialidade. 
- Coñecemento, información e 
avaliación, de ser o caso, da 
aplicación de tratamentos de 
logopedia, cando se 
produzan mediante a 
utilización de recursos alleos. 
- Participación en xuntas e 
sesións de traballo no centro. 
- Colaboración, en materias 
da súa competencia, nos 
programas de formación e 
información a familias e 
institucións. 
- En xeral, todas aquelas 
actividades nos 
especificadas anteriormente 
incluídas dentro da súa 
profesión e preparación 
técnica.  

- Diplomado en 
Logopedia ou 
graduado nunha 
titulación que 
habilite para o 
exercicio da 
profesión de 
logopeda. 
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 Traballo social - Planificación e organización 
do traballo social do centro 
ou da unidade administrativa, 
mediante unha adecuada 
programación de obxectivos 
e racionalización do traballo. 
- Colaboración e realización 
de estudos encamiñados a 
investigar os aspectos 
sociais relativos ás persoas 
usuarias. 
- Execución dos labores 
administrativos propios da 
súa función e realización dos 
informes sociais das persoas 
usuarias, facilitando 
información sobre os 
recursos propios e alleos e 
efectuando a valoración da 
situación persoal, familiar e 
social. 
- Resolución de problemas 
sociais mediante a práctica 
de traballo social individual, 
grupal e comunitario a todas 
as persoas usuarias. 
- Fomento da integración e 
participación das persoas 
usuarias na vida do centro e 
da contorna. 
- Coordinación e realización 
de actividades socioculturais. 
- Participación nos órganos 
técnicos en que sexan 
requiridos. 
- Realización das xestións 
necesarias para a resolución 
de problemas que afecten 
persoas usuarias e que non 
poidan eles resolver 
persoalmente. 
- Colaboración cos 
profesionais da súa 
especialidade doutros centro 
e cos doutras entidades e 
institucións. 
- Participación nas reunións 
de equipos multidisciplinares 
para a elaboración de 
programas individuais de 
atención e nas orientacións 
que precisen as persoas 
usuarias. 
- Participación na asignación 
e nos cambios de habitación 
e mesas do comedor. 
- Calquera outra función non 

- Diplomado en 
Traballo Social ou 
graduado nunha 
titulación 
equivalente da 
rama de ciencias 
sociais e 
xurídicas. 
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prevista anteriormente que lle 
sexa solicitada polo seu 
superior e que estea incluída 
no exercicio da súa 
profesión. 
 

 Terapia 
ocupacional 

 - Avaliacións encamiñadas ao 
recoñecemento da situación 
de discapacidade e/ou 
dependencia da persoa. 
- Realización de tratamentos 
específicos para a 
recuperación funcional das 
persoas usuarias co fin de 
acadar o adestramento nas 
actividades da vida diaria, 
ensinanza no manexo de 
aparellos e próteses, 
adestramento en diversas 
actividades e deseño ou 
elaboración de adaptacións 
que axuden as persoas no 
desempeño das súas 
actividades, baixo a 
coordinación do persoal 
médico do centro. 
- Colaboración co equipo 
multidisciplinar para a 
realización de probas e 
valoracións naqueles 
aspectos propios da súa 
especialidade. 
- Participación nas reunións 
de equipos multidisciplinares 
para a elaboración de 
programas individuais de 
atención e nas orientacións 
que precisen as persoas 
usuarias. 
- Seguimento e avaliación da 
aplicación dos tratamentos 
que leve a cabo. 
- Coñecemento e valoración 
dos recursos propios da súa 
especialidade existentes na 
provincia e comunidade. 
- Coñecemento, información e 
avaliación, de ser o caso, da 
aplicación de tratamentos da 
propia especialidade cando se 
produzan mediante a 
aplicación de recursos alleos. 
- Colaboración na execución e 
no control de programas 

- Diplomado en 
Terapia 
Ocupacional ou 
graduado nunha 
titulación que 
habilite para o 
exercicio da 
profesión de 
terapeuta 
ocupacional. 
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socioculturais e recreativos e 
mais en cantos aspectos 
técnicos da súa especialidade 
que lle sexan solicitados. 
- Preparación de traballos 
manuais e outros, propios do 
departamento, para a súa 
exposición. 
- En xeral, todas aquelas 
actividades nos especificadas 
anteriormente incluídas 
dentro da súa profesión e 
preparación técnica. 

 
 
3. No corpo de técnicos de carácter facultativo existen as 
seguintes escalas: 
 

Denominación Especialidades Grupo Funcións Titulación 
Escala técnica 
de delineantes 

 B - Execución, colaboración 
e apoio aos corpos 
facultativos de grao 
superior e medio nas 
tarefas propias da súa 
profesión. 

- Técnico Superior en 
Proxectos de Edificación ou 
en Proxectos de Obra Civil 
ou en Deseño en 
Fabricación Mecánica ou en 
Deseño e Edición de 
Publicacións Impresas e 
Multimedia, ou equivalentes. 

Escala de 
axentes técnicos 
en xestión 
ambiental 

 B - Desempeño das 
funcións de execución, 
colaboración e apoio aos 
corpos facultativos de 
grao superior e medio, 
así como a dirección e o 
control directos do 
persoal ao seu cargo, e 
en particular: 
– A xestión pública 
forestal e a policía e 
custodia dos bens 
xurídicos de natureza 
forestal. 
– A custodia e 
protección dos 
ecosistemas naturais, 
controlando as 
actividades relacionadas 
coa utilización e cos 
aproveitamentos de 
recursos naturais. 
– A participación nas 
tarefas de defensa e 
prevención dos 
incendios forestais e 
calquera outra causa 
que ameace os 

- Técnico Superior en 
Xestión Forestal e do Medio 
Natural, ou equivalente. 
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ecosistemas.  
 – A custodia e 
protección dos espazos 
naturais, da riqueza 
cinexética e piscícola e 
da flora e fauna 
silvestres.  
– A execución e 
coordinación de 
traballos e a adopción 
das medidas que se 
precisen para a 
prestación dos servizos 
de custodia e protección 
da riqueza forestal e 
medioambiental.  
– A participación nas 
actividades de 
divulgación e extensión 
forestal e nas accións de 
fomento forestal que se 
leven a cabo de cara á 
xestión sustentable e 
multifuncional do monte.  
– Calquera outra que se 
lle encomende 
regulamentariamente en 
relación coa xestión e 
tutela dos recursos 
naturais renovables e 
coa conservación do 
ambiente.  
 

Escala de 
axentes 
técnicos 
facultativos de 
servizos 
sociais 

Xardín de infancia B - Atención de forma 
integral e 
individualizada ás 
necesidades básicas e 
educativas dos nenos e 
das nenas menores de 
tres anos. 
- Comunicación coas 
familias e os 
intercambios de 
información diaria sobre 
aspectos relevantes que 
afecten os nenos e as 
nenas do seu grupo. 
 

- Técnico Superior en 
Educación Infantil, ou 
equivalente. 

Animación 
sociocultural 

- Organización e 
realización, cunha 
finalidade rehabilitadora 
ou terapéutica, de 
actividades lúdicas, 
culturais e sociais, 
adaptadas ás 
características das 
persoas usuarias de 

-Técnico Superior en 
Animación Sociocultural e 
Turística, ou equivalente. 
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servizos sociais, tendo 
en conta os seguintes 
obxectivos: 
– Fomento e gozo de 
actividades lúdico-
deportivas. 
– Fomento dos hábitos 
de vida saudables. 
– Fomento de actitudes 
de solidariedade e 
convivencia. 
– Fomento do 
desenvolvemento de 
actividades. 
– Fomento das relacións 
sociais, promovendo e 
creando un espazo de 
relacións interpersoais, 
e facilitando o encontro, 
a comunicación entre 
grupos, o traballo en 
equipo e a organización 
de actividades de 
carácter comunitario. 

 
 

 
4. No corpo de axudantes de carácter facultativo existen as 
seguintes escalas e especialidades: 
 

Denominación Especialidades Subgrupo Funcións Titulación 
Escala de 
axentes 
facultativos 
ambientais 

  C1 - A execución, a 
colaboración e o apoio aos 
corpos facultativos de grao 
superior e medio, así 
como á escala de axentes 
técnicos en xestión 
ambiental, e, en particular: 
- A custodia e protección 
da riqueza forestal e dos 
ecosistemas naturais, 
controlando as actividades 
relacionadas coa 
utilización e os 
aproveitamentos de 
recursos naturais. 
- A participación nas 
tarefas de defensa e 
prevención dos incendios 
forestais e calquera outra 
causa que ameace os 
ecosistemas. 
- A custodia e protección 
dos espazos naturais, da 
riqueza cinexética e 
piscícola e da flora e fauna 

- Técnico en 
Aproveitamento e 
Conservación do Medio 
Natural, ou superior, ou 
equivalente. 
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silvestres. 
- A execución e 
coordinación de traballos e 
adopción das medidas que 
se precisen para a 
prestación dos servizos de 
custodia e protección da 
riqueza forestal e 
ambiental. 
- Calquera outra que se lle 
encomende 
regulamentariamente en 
relación coa xestión e 
tutela dos recursos 
naturais renovables e coa 
conservación do ambiente. 

Escala operativa 
do Servizo de 
Gardacostas de 
Galicia 

Patrón C1 - As definidas na Lei 
2/2004, do 21 de abril, 
pola que se crea o Servizo 
de Gardacostas de 
Galicia, ou na norma que 
a substitúa. 

- Bacharel ou técnico e 
título profesional de Patrón 
de Pesca de Altura ou 
Patrón Maior de Cabotaxe 
ou Patrón de Altura, ou 
equivalente. 

Mecánico - Bacharel ou técnico e 
título profesional de 
Mecánico Naval Maior ou 
Mecánico Maior Naval, ou 
equivalente. 

Escala de 
axentes do 
Servizo de 
Gardacostas de 
Galicia 

  C1 - As definidas na Lei 
2/2004, do 21 de abril, 
pola que se crea o Servizo 
de Gardacostas de 
Galicia, ou na norma que 
a substitúa. 

- Bacharel ou técnico. 

 
 
  
 
5. Por decreto do Consello da Xunta de Galicia poderán 
modificarse as especialidades das escalas dos corpos de 
Administración especial da Comunidade Autónoma de 
Galicia ou crearse outras novas, nos termos previstos pola 
alínea primeira do artigo 41, así como especificarse as 
concretas titulacións exixibles para o acceso ás distintas 
escalas e especialidades, dentro das legalmente 
establecidas para cada grupo ou subgrupo de clasificación 
profesional, en atencións ás características dos postos de 
traballo asignados a cada escala e especialidade. 
6. No momento da entrada en vigor desta lei quedarán 
extinguidas as seguintes escalas do corpo facultativo 
superior de Administración especial da Comunidade 
Autónoma de Galicia: 
a) A escala de enxeñeiros de camiños, canais e portos. 
b) A escala de enxeñeiros agrónomos.  
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c) A escala de enxeñeiros industriais 
d) A escala de enxeñeiros de minas. 
e) A escala de enxeñeiros de montes. 
f) A escala de enxeñeiros de telecomunicación. 
g) A escala de biólogos. 
h) A escala de químicos. 
O persoal funcionario pertencente ás escalas mencionadas 
nas letras a) a f) quedará integrado na escala de 
enxeñeiros do corpo facultativo superior de 
Administración especial da Comunidade Autónoma de 
Galicia e o pertencente ás escalas mencionadas nas letras 
g) e h) quedará integrado na escala de ciencias do mesmo 
corpo. A asignación das respectivas especialidades virá 
determinada pola titulación acreditada para o acceso á 
escala de orixe. 
7. No momento da entrada en vigor desta lei quedarán 
extinguidas as seguintes escalas do corpo facultativo de 
grao medio de Administración especial da Comunidade 
Autónoma de Galicia: 
a) A escala de enxeñeiros técnicos de obras públicas. 
b) A escala de enxeñeiros técnicos industriais. 
c) A escala de enxeñeiros técnicos forestais. 
d) A escala de enxeñeiros técnicos agrícolas. 
e) A escala de enxeñeiros técnicos de minas. 
f) A escala de topógrafos. 
g) A escala de enxeñeiros técnicos de telecomunicación. 
O persoal funcionario pertencente a estas escalas quedará 
integrado na escala de enxeñeiros técnicos do corpo 
facultativo de grao medio de Administración especial da 
Comunidade Autónoma de Galicia. A asignación das 
respectivas especialidades virá determinada pola titulación 
acreditada para o acceso á escala de orixe. 
8. Decláranse «a extinguir» as seguintes escalas dos 
corpos de Administración especial da Comunidade 
Autónoma de Galicia: 
a) A escala de delineantes do corpo de axudantes de 
carácter facultativo. 
b) A escala de axentes facultativos ambientais do corpo de 
axudantes de carácter facultativo. 
c) A escala de axentes forestais do corpo de auxiliares de 
carácter técnico. 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº177, ao apartado 1, de Supresión. 
  
Debe suprimirse na táboa do punto 1 as referencias aos 
másteres na columna de Titulacións. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº173, ao apartado 1, de Substitución. 
  
Disposición adicional oitava. 1. Substitución. Substituír a 
denominación da “Escala de enxeñeiros de camiños, canais e 
portos” pola seguinte: 
 
“Escala de enxeñaría civil”. 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº174, ao apartado 1, de Substitución. 
  
Disposición adicional oitava. 1. Substitución. Substituír os 
requisitos de titulación na Escala de Enxeñeiros de camiños, 
canais e portos polo seguinte texto: 
 
“ Enxeñaría de camiños, canais e portos ou grao en enxeñería 
civil e máster habilitante correspondente.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº175, ao apartado 1, de Substitución. 
  
Disposición adicional oitava. 1. Substitución. Modificar a 
titulación para a Escala de Químicos pola seguinte: 
 
“Licenciatura ou grao nunha titulación na rama de química”. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº176, ao apartado 1, de Substitución. 
  
Disposición adicional oitava. 1. Substitución. Substituír a 
titulación na Escala de Enxeñeiro telecomunicación pola 
seguinte: 
 
“Enxeñaría de telecomunicación ou grao en enxeñería da rama 
de telecomunicación”. 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº177, ao apartado 1, de Substitución. 
  
Disposición adicional oitava. 1. Substitución. Substituír a 
titulación na Escala de Enxeñeiro de montes pola seguinte: 
 
“Enxeñaría de montes ou grao en enxeñaría da rama forestal”. 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº178, ao apartado 1, de Substitución. 
  
Disposición adicional oitava. 1. Substitución. Substituír a 
titulación na Escala de Enxeñeiro de minas pola seguinte: 
 
“Enxeñaría de minas ou grao en enxeñaría da rama de minas e 
enerxía”. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº179, ao apartado 1, de Substitución. 
  
Disposición adicional oitava. 1. Substitución. Substituír a 
titulación na Escala de Enxeñeiro industrial pola seguinte: 
 
“Enxeñaría industrial ou grao en enxeñaría da rama industrial.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº180, ao apartado 1, de Substitución. 
  
Disposición adicional oitava. 1. Substitución. Substituír a 
titulación na Escala de Enxeñeiros agrónomos pola seguinte. 
 
“Enxeñaría agrónoma ou grao en enxeñaría da rama 
agronómica.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº145, ao apartado 1, de Modificación. 
  
No punto 1, Escala de químicos; proponse unha nova 
redacción na correlativa  cuadrícula de Titulación, que terá o 
seguinte contido: 
  
"Licenciatura ou grao en ciencias químicas ou titulación da 
rama de ciencias habilitada." 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº151, ao apartado 1, de Modificación. 
  
No punto 1 desta disposición adicional na  cuadrícula  "Escala 
de biólogos", e na correlativa  de Titulación, onde di: 
"Licenciado ou graduado nunha titulación da rama de 
ciencias.", Debe dicir: "Licenciado ou graduado en Bioloxía ou 
Ciencias do Mar." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº152, ao apartado 1, de Modificación. 
  
No punto 1, cuadrícula  "Escala superior de saúde laboral"; 
engadirase in fine na correlativa  de Titulación, o seguinte: "..., 
ou titulación universitaria que habilite para o exercicio 
profesional en materias de prevención." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº182, ao apartado 1, de Modificación. 
  
 Modificar as seguintes titulacións : 
- Na  escala de enxeñeiros de camiños, canais e portos, a 
titulación será a de enxeñaría de camiños, canais e portos ou o 
grao en enxeñaría civil. 
- Na escala de enxeñeiros agrónomos, a titulación será a de 
enxeñaría agrónoma ou o grao en enxeñaría da rama 
agronómica. 
-Na escala de enxeñeiros industriais, a titulación requerida será 
enxeñaría industrial ou o grao en enxeñaría da rama industrial. 
-Na escala de enxeñeiros de minas, a titulación requerida será 
enxeñaría de minas ou o grao en enxeñaría da rama de minas 
e enerxía. 
-Na escala de enxeñeiros de montes, a titulación exixida será 
enxeñaría de montes ou o grao en enxeñaría da rama forestal. 
-Na escala de enxeñeiros de telecomunicacións, a titulación 
exixida será enxeñaría de telecomunicación ou o grao en 
enxeñaría da rama de telecomunicación. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº213, ao apartado 1, de Modificación. 
  
Deben modificarse na táboa do punto 1 a columna das 
Titulacións seguintes polos textos indicados: 
Fila 1: Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos ou grao en 
enxeñería civil. 
Fila 2: Enxeñeiro Agrónomo ou grao en enxeñería da rama 
agronómica. 
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Fila 3: Enxeñeiro Industrial ou grao en enxeñería da rama 
industrial. 
Fila 4: Enxeñeiro de Minas ou grao en enxeñería da rama de 
minas e enerxía. 
Fila 5: Enxeñeiro de Montes ou grao en enxeñería da rama 
forestal. 
Fila 6: Enxeñeiro de Telecomunicacións ou grao en enxeñería 
da rama das telecomunicacións. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº146, ao apartado 1, de Adición. 
  
No punto 1 desta disposición adicional,  Escala superior de 
saúde laboral,  na correlativa cuadrícula de Titulación, débese 
engadir in fine, logo de: "... Medicina de Empresa ...", o 
seguinte: "... ou titulación universitaria que habilite para o 
exercicio profesional en materias de prevención." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº147, ao apartado 2, de Adición. 
  
No punto 2 deste artigo, na cuadrícula da   "Escala técnica de 
saúde laboral", débese engadir un segundo parágrafo  na 
correlativa de Titulación, que terá o seguinte contido:  
  
"- Titulado en Bioloxía para as especialidades de Seguridade 
Laboral, Hixiene Industrial e Ergonomía e Psicosocioloxía 
Aplicada." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº181, ao apartado 3, de Substitución. 
  
Disposición adicional oitava. 3. Substitución. Substituír todo o 
recollido en relación coa creación da escala de Axentes 
técnicos de xestión ambiental polo seguinte: 
 
“Escala de axentes facultativos medioambientais, grupo B, con 
titulación requirida para o seu acceso a de Técnico Superior en 
Xestión Forestal e do Medio Natural, ou equivalente. 
As funcións atribuídas a esta escala serán as funcións de 
execución, colaboración e apoio aos corpos facultativos de 
grao superior e medio, así como a dirección e o control directos 
do persoal ao seu cargo, que comprenden, entre outras: 
- Custodia e protección da riqueza forestal e dos ecosistemas 
naturais, controlando as actividades relacionadas coa 
utilización e os aproveitamentos de recursos naturais. 
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- Participación nas tarefas de defensa e prevención dos 
incendios forestais e calquera outra causa que ameace os 
ecosistemas. 
- Custodia e protección dos espazos naturais, da riqueza 
cinexética e piscícola e da flora e fauna silvestres. 
- Execución e coordinación de traballos e adopción de medidas 
que se precisen para a prestación dos servizos de custodia e 
protección da riqueza forestal e medioambiental. 
- Calquera outra que se lle encomende regulamentariamente 
en relación coa xestión e tutela dos recursos naturais 
renovables e coa conservación do medio ambiente.” 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº148, ao apartado 3, de Modificación. 
  
No punto 3 desta disposición a Escala de axentes técnicos en 
xestión ambiental, e as cuadrículas que a conforman  débense 
dotar dun novo contido: 
 
"No corpo de técnicos de carácter facultativo débese incluír a 
escala de axentes facultativos medioambientais, grupo B, con 
titulación requirida para o seu acceso a de Técnico Superior en 
Xestión Forestal e do Medio Natural, ou equivalente. 
As  funcións atribuídas a esta escala serán as funcións de 
execución, colaboración e apoio aos corpos facultativos de 
grao superior e medio, así como a dirección e o control directos 
do persoal ao seu cargo, que comprenden, entre outras:  
  
a) A custodia e protección da riqueza forestal e dos 
ecosistemas naturais, controlando as actividades relacionadas 
coa utilización e os aproveitamentos de recursos naturais. 
  
b) A participación nas tarefas de defensa e prevención dos 
incendios forestais e calquera outra causa que ameace os 
ecosistemas. 
  
c) A custodia e protección dos espazos naturais, da riqueza 
cinexética e piscícola e da flora e fauna silvestres. 
  
d) A execución e coordinación de traballos e a adopción das 
medidas que se precisen para a prestación dos servizos de 
custodia e protección da riqueza forestal e medioambiental. 
  
e) Calquera outra que se lle encomende regulamentariamente 
en relación coa xestión e a tutela dos recursos naturais 
renovables e coa conservación do medio ambiente." 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº153, ao apartado 3, de Modificación. 
  
No punto 3 desta disposición, o contido da cuadrícula  "Escala 
de axentes técnicos en xestión medioambiental.", debese 
modificar por: "Axentes facultativos  medioambientais." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº178, ao apartado 3, de Adición. 
  
Débese engadir na táboa do punto 3 na “Escala de axentes 
técnicos en xestión ambiental” a "Escala de facultativos 
ambientais e axentes técnicos en xestión ambiental”. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº149, ao apartado 3 bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo punto 3 bis á  disposición adicional 
oitava, que terá o seguine contido: 
  
"3 bis. A Administración procederá, con efectos desde a 
entrada en vigor desta lei, á reclasificación nas 
correspondentes relacións de postos de traballo da 
Administración autonómica dos postos ocupados polo persoal 
integrado actualmente na escala de axentes facultativos 
medioambientais como postos grupo B, con efectos desde a 
data da entrada en vigor desta lei. Esta reclasificación non 
implicará variación do contido das funcións atribuídas 
especificamente ao posto de traballo, e supoñerá a automática 
adscrición do posto de traballo á persoa titular del nas mesmas 
condicións en que viñese ocupando este á data de entrada en 
vigor desta lei." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº150, ao apartado 4, de Supresión. 
  
No punto 4 desta disposición, débese suprimir a fila 
correspondente á "Escala de axentes facultativos ambientais". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº182, ao apartado 4, de Supresión. 
  
Disposición adicional oitava.4. Supresión.  
  
Eliminar a Escala de Axentes Facultativos Ambientais. 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº179, ao apartado 4, de Supresión. 
  
Débese eliminar na táboa do punto 4 a “Escala de axentes 
facultativos ambientais”. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº184, ao apartado 4, de Modificación. 
 
Modificar  o previsto no apartado 4  para a escala de axentes 
facultativos ambientais, de maneira que:   
se inclúa a Escala de axentes facultativos ambientais no corpo 
de técnicos de carácter facultativo (grupo B) con titulación 
requirida para o seu acceso a de técnico superior en xestión 
forestal e do medio natural, ou equivalente. 
As funcións atribuídas a esta escala serán as funcións de 
execución, colaboración e apoio aos corpos facultativos de 
grao superior e medio, así como a dirección e o control directos 
do persoal ao seu cargo, que comprenden, entre outras: 
a) A custodia e protección da riqueza forestal e dos 
ecosistemas naturais, controlando as actividades relacionadas 
coa utilización e os aproveitamentos de recursos naturais. 
b) A participación nas tarefas de defensa e prevención dos 
incendios forestais e calquera outra causa que ameace os 
ecosistemas. 
c) A custodia e protección dos espazos naturais, da riqueza 
cinexética e piscícola e da flora e fauna silvestres. 
d) A execución e coordinación de traballos e a adopción das 
medidas que se precisen para a prestación dos servizos de 
custodia e protección da riqueza forestal e medioambiental. 
e) Calquera outra que se lle encomende regulamentariamente 
en relación coa xestión e tutela dos recursos naturais 
renovables e coa conservación do medio ambiente." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº183, ao apartado 5.b), de Supresión. 
  
 Suprimir. 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº180, ao apartado 3 e 4, de Supresión. 
  
 Suprimir os seguintes puntos: 
Eliminación no  punto terceiro da escala de axentes técnicos en 
xestión ambiental. 
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Eliminación no punto cuarto da escala de axentes facultativos 
ambientais. 
  
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición adicional novena.  Adscrición a ramas de 
coñecemento das titulacións a que se refire a disposición 
adicional cuarta para efectos do previsto nas alíneas primeira e 
segunda das disposicións adicionais sétima e oitava 
 
Para os efectos do previsto nas alíneas primeira e segunda das 
disposicións adicionais sétima e oitava, as titulacións a que se 
refire a disposición adicional cuarta quedan adscritas ás 
distintas ramas de coñecemento do seguinte xeito: 
 
a) Artes e humanidades 
 
Subgrupo A1: 
 
Licenciado en Documentación 
Licenciado en Antropoloxía Social e Cultural 
Licenciado en Belas Artes 
Licenciado en Filoloxía (alemá, árabe, catalá, clásica, eslava, 
francesa, galega, hebrea, hispánica, inglesa, italiana, 
portuguesa, románica, vasca) 
Licenciado en Filosofía 
Licenciado en Xeografía 
Licenciado en Historia 
Licenciado en Historia da Arte 
Licenciado en Historia e Ciencias da Música  
Licenciado en Humanidades 
Licenciado en Lingüística 
Licenciado en Teoría da Literatura e Literatura Comparada 
Licenciado en Tradución e Interpretación. 
 
Subgrupo A2: 
 
Diplomado en Bibliotecas e Documentación. 
 
b) Ciencias 
 
Subgrupo A1: 
 
Licenciado en Bioloxía  
Licenciado en Bioquímica  
Licenciado en Ciencias Ambientais 
Licenciado en Ciencias do Mar 
Licenciado en Ciencias e Técnicas Estatísticas  
Licenciado en Física  
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Licenciado en Xeoloxía  
Licenciado en Matemáticas  
Licenciado en Química 
Enxeñeiro en Informática  
Enxeñeiro Químico 
Enxeñeiro Agrónomo 
Enxeñeiro de Montes. 
 
Subgrupo A2: 
 
Diplomado en Estatística 
Enxeñeiro Técnico Agrícola 
Enxeñeiro Técnico Forestal 
Enxeñeiro Técnico Informático. 
 
c) Ciencias da saúde 
 
Subgrupo A1: 
 
Licenciado en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 
Licenciado en Enoloxía 
Licenciado en Farmacia 
Licenciado en Medicina 
Licenciado en Veterinaria 
Licenciado en Ciencias da Actividade Física e o Deporte. 
 
Subgrupo A2: 
 
Diplomado en Enfermaría 
Diplomado en Fisioterapia 
Diplomado en Logopedia 
Diplomado en Nutrición Humana e Dietética 
Diplomado en Óptica e Optometría 
Diplomado en Podoloxía 
Diplomado en Terapia Ocupacional. 
 
d) Ciencias sociais e xurídicas 
 
Subgrupo A1: 
 
Licenciado en Administración e Dirección de Empresas. 
Licenciado en Ciencias Actuariais e Financeiras 
Licenciado en Ciencias do Traballo 
Licenciado en Ciencias Políticas e da administración 
Licenciado en Comunicación Audiovisual 
Licenciado en Dereito 
Licenciado en Economía 
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Licenciado en Investigación e Técnicas do Mercado 
Licenciado en Pedagoxía 
Licenciado en Periodismo 
Licenciado en Psicoloxía 
Licenciado en Psicopedagoxía 
Licenciado en Publicidade e Relacións Públicas 
Licenciado en Socioloxía. 
 
Subgrupo A2: 
 
Diplomado en Ciencias Empresariais 
Diplomado en Educación Social 
Diplomado en Xestión e Administración Pública 
Diplomado en Relacións Laborais 
Diplomado en Traballo Social 
Diplomado en Turismo 
Mestre. 
 
e) Enxeñaría e arquitectura 
 
Subgrupo A1: 
 
Arquitecto 
Enxeñeiro Aeronáutico 
Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos 
Enxeñeiro de Materiais 
Enxeñeiro de Minas 
Enxeñeiro de Telecomunicación 
Enxeñeiro en Automática e Electrónica Industrial 
Enxeñeiro en Electrónica 
Enxeñeiro en Xeodesia e Cartografía 
Enxeñeiro en Organización Industrial 
Enxeñeiro Xeólogo 
Enxeñeiro Industrial 
Enxeñeiro Naval e Oceánico 
Licenciado en Máquinas Navais 
Licenciado en Náutica e Transportes Marítimos 
Licenciado en Radioelectrónica Naval 
Licenciado en Máquinas Navais. 
 
Subgrupo A2: 
 
Arquitecto Técnico 
Enxeñeiro Técnico Aeronáutico 
Enxeñeiro Técnico Industrial 
Enxeñeiro Técnico de Minas 
Enxeñeiro Técnico Naval 
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Enxeñeiro Técnico de Telecomunicación 
Enxeñeiro Técnico en Topografía 
Enxeñeiro Técnico en Obras Públicas. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº183, ao apartado a), de Adición. 
  
Disposición adicional novena. a) Adición. Engadir a titulación: 
  
“Grao de Xeografía e ordenación do territorio.” 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº154, ao apartado b), de Adición. 
  
Na letra b) desta disposición adicional, no Subgrupo A2, 
débese engadir o seguinte: 
  
"Diplomado en Ciencias Empresariais 
Diplomado en Educación Social 
Diplomado en Xestión e Administración Pública 
Diplomado en Relacións Laborais 
Diplomado en Traballo Social 
Diplomado en Turismo 
Mestre." 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº185, ao apartado b), de Adición. 
  
Débese engadir no apartado b) no Subgrupo A2: 
Engadir o que segue: 
- Diplomado en ciencias empresariais. 
-Diplomado en educación social. 
-Diplomado en xestión e administración pública. 
-Diplomado en relacións laborais. 
-Diplomado en traballo social. 
-Diplomado en turismo. 
-Mestre. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº184, ao apartado b), de Adición. 
  
Disposición adicional novena. B) Adición. Engadir as seguintes 
titulacións: 
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Subgrupo A1 
“Grao en Xeografía e ordenación do territorio.” 
Subgrupo A2 
“Diplomado en Ciencias Empresariais 
Diplomado en Educación Social 
Diplomado en Xestión e Administración Pública 
Diplomado en Relacións Laborais 
Diplomado en Turismo 
Diplomado en Traballo Socia.l” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº185, ao apartado d), de Adición. 
  
Disposición adicional novena. D) Adición. Engadir a titulación 
de: 
  
“Grao en Xeografía e ordenación do territorio.” 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº186, ao apartado e), de Adición. 
  
Disposición adicional novena. e) Adición. Engadir as titulacións 
de: 
 
“Grao en Xeografía e ordenación do territorio 
Grao en Enxeñería Civil.” 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición adicional novena bis).  Salas de repouso e 
lactación 
 
As administracións públicas incluídas no ámbito de 
aplicación desta lei facilitarán que as empregadas públicas 
embarazadas e as que lacten o seu fillo ou filla teñan a 
posibilidade de descansar ou de lactar o seu fillo ou filla 
nun lugar apropiado. As mesmas condicións deberanse 
dar no caso de lactación artificial por parte de pais ou nais. 
 
 

NON TEN EMENDAS 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº155, de Adición. 
  
Débese engadir unha nova disposición adicional novena bis, 
que terá o seguinte contido: 
  
"Disposición adicional novena bis. Revisión das escalas e 
especialidades dos corpos xerais e especiais 
  
Tendo en conta que o Mapa de titulacións referido ás escalas e 
especialidades non está adaptado ao marco da educación 
superior europea e actualmente en vigor, procederase á súa 
revisión no prazo máximo dun ano, incluíndo a transformación 
de licenciaturas ou diplomaturas en graos. 
  
Tal actualización levarase a efecto logo de informe das 
organizacións sindicais representativas. 
  
Igualmente a planificación neste sentido requirirá o 
pronunciamento previo do Parlamento de Galicia." 
__________________________________________ 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº186, de Adición. 
  
Débese engadir unha nova Disposición adicional novena bis) 
Disposición adicional décima 
Para adaptar ao denominado Marco de educación superior 
europeo o Mapa de titulacións que se refiren nas escalas e 
especialidades desta lei, no prazo máximo dun ano 
procederase a súa revisión. 
__________________________________________ 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº188, de Adición. 
  
Disposición adicional novena.Bis Adición. Engadir unha nova 
disposición: 
 
“Disposición adicional novena bis. Creación da Mesa de 
Negociación das Administracións Locais 
Constituirase, no prazo de seis meses desde a entrada en vigor 
desta lei, unha Mesa Xeral do Persoal das Administracións 
Locais, integrada por representantes da Xunta de Galiza, da 
Fegamp e das organizacións sindicais.” 
 
__________________________________________ 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº156, de Adición. 
  
Débese engadir unha nova disposición adicional  novena ter, 
que terá o seguinte contido: 
  
"Disposición adicional novena quater. O persoal que, con 
efectos anteriores ao 7 de outubro de 1996, tivese recoñecida a 
condición de indefinido na súa relación laboral por sentenza 
xudicial firme ou por resolución da Subsecretaría de Traballo e 
Asuntos Sociais do 24 de xullo de 1997, en virtude das 
previsións contidas no Plan de emprego do Instituto Nacional 
de Emprego, terá os mesmos dereitos que o persoal laboral 
fixo." 
__________________________________________ 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº187, de Adición. 
  
Débese engadir unha nova Disposición adicional novena ter) 
"Disposición adicional décimo primeira 
Constituírase unha Mesa Xeral do Persoal das Administracións 
Locais, integrada por representantes da Fegamp, a Xunta de 
Galicia e as organizacións sindicais." 
__________________________________________ 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº187, de Adición. 
  
Disposición adicional novena. Adición. Engadir unha nova 
disposición: 
 
“Disposición Adicional novena ter.  
A Administración procederá, con efectos desde a entrada en 
vigor desta lei, á reclasificación nas correspondentes relacións 
de postos de traballo da Administración autonómica dos postos 
ocupados polos persoal integrado á entrada en vigor desta lei 
na escala de axentes facultativos ambientais, como postos do 
grupo B, con efectos desde a data de entrada en vigor desta 
lei. Esta reclasificación non implicará variación do contido das 
funcións atribuídas especificamente ao posto de traballo, e 
supoñerá a automática adscrición do posto de traballo á persoa 
titular deste nas mesmas condicións en que o veña ocupando á 
data de entrada en vigor desta lei.” 
 
__________________________________________ 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº157, de Adición. 
  
Débese engadir unha nova disposición adicional novena 
quater, que terá o seguinte contido: 
  
"Disposición adicional novena quinquies. 
Os funcionarios que, a través dun procedemento de concurso, 
obtivesen destino na Comunidade Autónoma de Galicia 
integraranse plenamente na organización da función pública, 
con todos os seus dereitos, incluída a participación nas 
convocatorias para a provisión de postos de traballo. A dita 
integración computarase desde a adscrición á Comunidade." 
__________________________________________ 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº188, de Adición. 
  
Débese engadir unha nova Disposición adicional novena 
quater)  
O texto a engadir rezará desta maneira: 
"Disposición adicional 
A Administración procederá, con efectos desde a entrada en 
vigor desta lei, á reclasificación nas correspondentes relacións 
de postos de traballo da Administración autonómica dos postos 
ocupados polo persoal integrado actualmente na escala de 
axentes facultativos ambientais como postos grupo B, con 
efectos desde a data de entrada en vigor da lei. Esta 
reclasificación non implicará variación do contido das funcións 
atribuídas especificamente ao posto de traballo, e supoñerá a 
automática adscrición do posto de traballo á persoa titular del 
nas mesmas condicións en que viñese ocupando este á data 
de entrada en vigor desta lei." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición transitoria primeira.  Persoal laboral fixo que realice 
funcións ou desempeñe postos de traballo de persoal 
funcionario 
 
1. O persoal laboral fixo das administracións públicas incluídas 
no ámbito de aplicación desta lei que, no momento da entrada 
en vigor da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do 
empregado público, estea a realizar funcións ou desempeñe 
postos de traballo de persoal funcionario, ou pase a realizar as 
devanditas funcións ou a desempeñar os devanditos postos en 
virtude de probas de selección ou promoción interna 
convocadas antes da data sinalada, poderá seguir a realizalas 
ou a desempeñalas. 
 
2. O Consello da Xunta de Galicia establecerá, a través das 
relacións de postos de traballo, a valoración, clasificación e 
determinación dos postos de traballo afectados por esta 
disposición na Administración xeral da Comunidade Autónoma 
de Galicia e nas entidades públicas instrumentais do sector 
público autonómico. 
 
3. O persoal laboral fixo da Administración xeral da 
Comunidade Autónoma de Galicia comprendido na alínea 
primeira desta disposición poderá participar nun proceso 
selectivo de promoción interna que se convocará por unha soa 
vez e polo sistema de concurso-oposición, de forma 
independente aos procesos selectivos de libre concorrencia, en 
cada un dos corpos ou escalas de persoal funcionario da 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia aos 
que figuren adscritas as funcións que realice ou os postos que 
desempeñe, sempre que posúa a titulación necesaria e reúna 
os restantes requisitos exixidos, e para estes efectos 
valoraranse como mérito os servizos efectivos prestados como 
persoal laboral fixo e as probas selectivas superadas para 
acceder a esta condición. 
 
4. As demais administracións públicas incluídas no ámbito de 
aplicación desta lei poderán desenvolver, en condicións 
análogas ás previstas para a Administración xeral da 
Comunidade Autónoma de Galicia, procesos selectivos de 
promoción interna abertos ao seu persoal laboral fixo que 
reúna os requisitos establecidos na alínea primeira desta 
disposición.  
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº160, ao apartado 1, de Modificación. 
  
Proponse una nova redacción para o punto 1 desta disposición 
transitoria, que terá o seguinte contido: 
  
"Disposición transitoria primeira.  
Todo o persoal laboral fixo das administracións públicas 
incluídas no ámbito de aplicación desta lei que, no momento da 
entrada en vigor da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto 
básico do empregado público, estea a realizar funcións, se 
acorde que deben selo ou desempeñe postos de traballo de 
persoal funcionario, ou pase a realizar as devanditas funcións, 
se acorde que pasen a facelas ou a desempeñar os devanditos 
postos en virtude de probas de selección ou promoción interna 
convocadas antes da data sinalada, poderá seguir a realizalas 
ou a desempeñalas." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº189, ao apartado 3, de Substitución. 
  
Disposición transitoria primeira. Substitución. Substituír o texto “ 
… e as probas selectivas superadas para acceder a esta 
condición.” polo seguinte: 
 
“Este proceso convocarase no prazo máximo de seis meses 
desde a publicación desta lei. Quen non se presente ou non 
acceda á condición de funcionario de carreira quedará 
desempeñando o posto que viña ocupando como persoal 
laboral a extinguir.” 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº158, ao apartado 3, de Adición. 
  
No punto 3 desta disposición transitoria débese engadir in fine, 
o seguinte texto: "... . Este proceso convocarase no prazo 
máximo de nove meses desde a publicación desta lei. Quen 
non se presente ou non acceda á condición de funcionario de 
carreira quedará desempeñando o posto que viña ocupando 
como persoal laboral a extinguir." 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº161, ao apartado 3, de Adición. 
  
No punto 3 da disposición transitoria primeira, na terceira liña, 
despois de: "... que se convocará ...", débese engadir a 
seguinte palabra: "...excepcionalmente...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº189, ao apartado 3, de Adición. 
  
 Incorporar o que segue: 
"Este proceso convocarase  nun prazo non superior a seis 
meses desde a publicación desta lei. De non se presentar ou 
acceder á condición de funcionario de carreira, este persoal 
quedará desempeñando o posto que viña ocupando como 
persoal laboral a extinguir." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº162, ao apartado 4 bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo punto 4 bis, a esta disposición 
transitoria, que terá o seguinte contido: 
  
"4 bis.  En todo caso, deberán garantirse os dereitos xa 
existentes para o persoal público en canto á equiparación do 
persoal laboral fixo e, polo tanto, terán dereito a participar nos 
procesos de funcionarización a que se refire esta disposición, 
tal e como os que derivan da disposición adicional décimo 
sexta do Texto refundido da Lei 4/1988, do 26 demaio, da 
función pública de Galicia." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº163, ao apartado 4 ter), de Adición. 
  
Débese engadir un novo punto 4 ter) nesta disposición 
transitoria primeira, que terá o seguinte contido:  
  
"4 ter. O persoal laboral docente que desempeñe postos de 
traballo ou realice funcións de persoal funcionario poderá ser 
obxecto dun proceso de consolidación en que rexerán os 
principios que en cada momento determine a lexislación." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº164, ao apartado 4 quater), de Adición. 
  
Débese engadir un novo punto 4 quater, que terá o seguinte 
contido: 
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"4 quater. O persoal a que fai referencia esta disposición que 
non supere o proceso de funcionarización, ou que non poida 
participar dada a natureza e as  funcións que desempeñe, 
manterá coa Adminsitración o seu vínculo laboral, que lle 
outorga o dereito ao desempeño dun posto de traballo." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición transitoria segunda.  Postos de prestación directa 
de servizos sociais e protección da infancia 
 
1. O persoal laboral fixo que no momento da entrada en vigor 
desta lei estea a desempeñar postos de traballo de prestación 
directa de servizos sociais e protección da infancia poderá 
seguir a desempeñalos. 
 
2. Entrementres non se realicen as adaptacións necesarias 
para a provisión dos postos de traballo mencionados na alínea 
primeira desta disposición por persoal funcionario, poderán 
seguir sendo provistos con persoal laboral. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº190, de Substitución. 
  
Substituír pola seguinte redacción: 
  
"1. O persoal laboral fixo que no momento da entrada en vigor 
desta lei estea a desempeñar postos de traballo de prestación 
técnica de servizos sociais poderá seguir a desempeñalos. 
2. Entrementres non se realicen as adaptacións necesarias 
para a provisión dos postos de traballo mencionados na alínea 
primeira desta disposición por persoal funcionario, poderán 
seguir sendo ocupados con persoal laboral. 
3. Créase a escala superior e a escala técnica de servizos 
sociais. 
Nas escalas superior e técnica do Sistema de servizos sociais 
integraranse as prazas de persoal laboral fixo das disciplinas 
do ámbito social que pertenzan ás áreas de familia e menores, 
inclusión social, dependencia, servizos para persoas maiores e 
con discapacidade, promoción da autonomía persoal, 
xuventude e voluntariados dos Servizos Centrais e das 
xefaturas territoriais da Xunta de Galicia,  así como as que 
pertenzan aos equipos técnicos do menor, os equipos técnicos 
de adopción, os gabinetes de orientación familiar, os equipos 
de valoración e orientación de discapacidades, os equipos de 
valoración da dependencia, o Instituto de Medicina Legal de 
Galicia e as que pertenzan á Inspección de Servizos Sociais.  
De acordo coa súa titulación e categoría profesional, este 
persoal poderá integrarse nas seguintes subescalas: 
A1) Escala superior de servizos sociais. 
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1. Para o ingreso nela exíxese estar en posesión das 
licenciaturas das especialidades de psicoloxía, pedagoxía, 
socioloxía e medicina ou título de grao en calquera das 
disciplinas das ciencias sociais. 
2. Nesta escala poderá integrarse o persoal laboral fixo que 
pertenza ás especialidades de psicoloxía, pedagoxía, medicina 
e  socioloxía e desempeñe as súas funcións nos Servizos 
Centrais ou territoriais da Xunta de Galicia, nos equipos 
técnicos de calquera das áreas de servizos sociais, no Instituto 
de Medicina Legal de Galicia ou na Inspección de Servizos 
Sociais.   
3. O proceso de integración individual do persoal laboral fixo na 
escala será voluntario. 
4.  Aquel persoal que voluntariamente opte por permanecer 
como persoal laboral fixo poderá facelo ocupando a mesma 
praza co carácter de “a extinguir”, mantendo o  vínculo xurídico 
e as retribucións.  
  
A2) Escala técnica de servizos sociais. 
1. Para o ingreso nela exíxese estar en posesión das 
diplomaturas universitarias das especialidades en traballo 
social, educación social, terapia ocupacional, fisioterapia, 
logopedia, enfermaría. 
2. Nesta escala poderá integrarse o persoal laboral fixo que 
pertenza ás especialidades nomeadas e desempeñe as súas 
funcións nos Servizos Centrais ou territoriais da Xunta de 
Galicia, nos equipos técnicos de calquera das áreas de 
servizos sociais ou no Instituto de Medicina Legal de Galicia.  
3. O proceso de integración individual do persoal laboral fixo na 
escala será voluntario. 
4. Aquel persoal que voluntariamente opte por permanecer 
como persoal laboral fixo poderá facelo ocupando a mesma 
praza co carácter de “a extinguir”, mantendo o vínculo xurídico 
e as retribucións. 
A provisión dos postos da Inspección do Sistema de Servizos 
Sociais de Galicia realizarase a partir das especialidades das 
escalas superior e técnica de servizos sociais." 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº190, de Substitución. 
  
Disposición transitoria segunda. Substitución. Substituír o título 
polo seguinte texto: 
 
“Postos de prestación técnica de servizos sociais.” 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº191, ao apartado 1, de Substitución. 
  
Disposición transitoria segunda. Substitución. Substituír 
“directa” por “ técnica”. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº164, ao apartado 1, de Modificación. 
  
No punto 1 desta disposición transitoria, onde di: "... directa ...", 
debe dicir: "... técnica ...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº192, ao apartado 2, de Substitución. 
  
Disposición transitoria segunda.Substitución. Substituír 
“provistos” por “ocupados”. 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº165, ao apartado 2, de Modificación. 
  
No punto 2 desta disposición transitoria, última liña, onde di: "... 
provistos ...", debe dicir: "... ocupados ...". 
__________________________________________ 



 

 
 

513 

 
DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición transitoria terceira.  Postos directivos na 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia 
 
1. Entrementres non se desenvolva regulamentariamente o 
réxime xurídico específico do persoal directivo profesional 
consonte as previsións do capítulo II do título III, na 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia 
terán a consideración de postos directivos as vicesecretarías 
xerais, as subdireccións xerais, as secretarías territoriais e as 
xefaturas territoriais. 
 
2. O persoal funcionario de carreira que no momento da 
entrada en vigor desta lei estea a ocupar con carácter definitivo 
os postos directivos a que fai referencia esta disposición 
seguirá a desempeñalos. 
 
3. Os postos directivos a que fai referencia esta disposición que 
estean vacantes serán provistos polo procedemento de libre 
designación con convocatoria pública entre persoal funcionario 
de carreira, segundo o disposto polo artigo 92. 
 
4. O persoal funcionario de carreira que a partir da entrada en 
vigor da presente lei acceda aos postos directivos a que fai 
referencia esta disposición manterase na situación de servizo 
activo, con reserva do posto de traballo que ocupase con 
carácter definitivo no momento do nomeamento, de o devandito 
posto se ter obtido mediante concurso. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº191, de Supresión. 
  
Suprimir. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº193, de Supresión. 
  
Disposición transitoria terceira. Supresión. Suprimir esta 
disposición. 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº167, ao apartado 1, de Adición. 
  
No punto 1 desta disposición transitoria, débese engadir in fine 
o seguinte texto: "... . O dito desenvolvemento regulamentario 
deberase levar a cabo no prazo máximo de nove meses desde 
a entrada en vigor desta lei." 
__________________________________________ 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº166, de Adición. 
  
Débese engadir unha nova disposición transitoria terceira bis, 
que terá o seguinte contido: 
  
"Disposición transitoria terceira bis. Xornada actual de traballo 
  
A duración da xornada máxima ordinaria de traballo que 
establece o artigo 105 desta lei queda establecida en trinta e 
sete horas e trinta minutos semanais, de acordo co regulado na 
orde da Consellería de Presidencia e Administracións Públicas. 
Durante o período de verán procurarase establecer unha 
xornada de traballo que facilite a conciliación familiar efectiva 
para o conxunto do persoal empregado público." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición transitoria cuarta.  Persoal funcionario de carreira 
que ocupe postos de traballo que deixen de proverse polo 
procedemento de libre designación 
 
1. O persoal funcionario de carreira que ocupe postos de 
traballo que antes da entrada en vigor desta lei estivesen 
clasificados como de libre designación e que, posteriormente, 
deixen de ter este procedemento de provisión seguirá a ocupar 
os mesmos postos de traballo ata a provisión destes, aínda que 
se poderá dispoñer discrecionalmente o seu cesamento antes 
da dita provisión, nos termos previstos polo artigo 95. 
 
2. No caso do cesamento a que se refire a alínea anterior, 
poderase cubrir o posto de traballo de forma provisional 
mediante adscrición ou comisión de servizos, que finalizará 
cando se provexa definitivamente o posto. 
 
3. A consellaría competente en materia de función pública 
procederá á modificación das relacións de postos de traballo da 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e 
das entidades públicas instrumentais do sector público 
autonómico derivadas do cambio no procedemento de 
provisión dos postos de traballo das xefaturas de servizo ou 
postos equivalentes.  
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición transitoria quinta.  Garantías do persoal funcionario 
ao dispor do órgano competente ou en adscrición provisional 
por cesamento nun posto obtido por libre designación ou por 
alteración do contido ou supresión do posto 
 
1. Entrementres non se desenvolva regulamentariamente o 
sistema de carreira horizontal establecido na sección 1ª do 
capítulo II do título VI, o persoal funcionario de carreira que 
sexa obxecto de adscrición provisional a un posto de traballo 
nos termos previstos pola alínea primeira do artigo 97 terá 
dereito en todo caso a percibir as retribucións que lle 
correspondan polo seu grao persoal consolidado, máis un 
complemento específico non inferior en máis de dous niveis ao 
do devandito grao, ata que obteña un posto de traballo con 
carácter definitivo polos procedementos de provisión previstos 
nesta lei. 
 
2. Nos concursos de traslados, e coa finalidade de facilitar a 
obtención dun posto de traballo con carácter definitivo, ao 
persoal funcionario ao dispor do órgano competente ou adscrito 
provisionalmente a un posto de traballo nos casos previstos 
pola alínea primeira do artigo 97 computaráselle o período de 
tempo nesta situación, de ser o caso, como se desempeñase 
un posto inferior en dous niveis ao do grao persoal 
consolidado, desde o día seguinte ao do cesamento do posto 
que ocupase con carácter definitivo e de acordo co que 
dispoñan as bases da convocatoria. 
 
3. Entrementres non se determine regulamentariamente a 
distancia a que fai referencia a alínea quinta do artigo 97, esta 
será de trinta quilómetros. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº194, ao apartado 1, de Adición. 
  
Disposición transitoria quinta. 1. Adición. Engadir despois de 
“artigo 97” o seguinte texto: 
 
“...deberá ser adscrito provisionalmente a un posto de traballo 
correspondente ao seu corpo ou escala, non inferior en máis de 
dous niveis ao do seu grao persoal no mesmo municipio, en 
tanto non obteña outra con carácter definitivo e, en todo caso, 
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terá dereito a percibir, unha vez transcorrido o prazo de tres 
meses previsto no artigo 97, …”. 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición transitoria quinta bis).  Ampliación da duración 
dos permisos por parto e por adopción ou acollemento. 
 
A duración dos permisos por parto e por adopción ou 
acollemento establecida na alínea primeira do artigo 121 e 
na alínea primeira do artigo 122 acadarase 
progresivamente consonte o seguinte calendario: 
a) Dezaseis semanas no caso de nacementos, adopcións 
ou acollementos que se produzan durante o ano 2015. 
b) Dezasete semanas no caso de nacementos, adopcións 
ou acollementos que se produzan durante o ano 2016. 
c) Dezaoito semanas no caso de nacementos, adopcións 
ou acollementos que se produzan durante o ano 2017 e 
sucesivos. 
 
 

NON TEN EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición transitoria sexta.  Período máximo de duración da 
licenza para a realización de estudos sobre materias 
directamente relacionadas coa Administración pública 
 
Entrementres non se determine regulamentariamente, 
consonte o previsto pola alínea primeira do artigo 129, o 
período máximo de duración da licenza para a realización de 
estudos sobre materias directamente relacionadas coa 
Administración pública regulada nese artigo será de seis 
meses. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº180, de Adición. 
  
Debe ser engadida unha nova disposición transitoria sexta bis, 
co seguinte texto: 
"Disposición transitoria sexta bis. Entrada en vigor da estrutura 
das retribucións complementarias prevista no capítulo V do 
título VI 
A entrada en vigor da estrutura das retribucións 
complementarias prevista no capítulo V do título VI non poderá 
supoñer diminución respecto da contía total das retribucións 
básicas e complementarias vixentes no momento da 
publicación desta lei, excluídas as cantidades que se perciban 
en concepto de complemento de produtividade. " 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición transitoria sétima.  Grao persoal e retribucións 
vinculadas a el entrementres non se desenvolva o sistema de 
carreira horizontal do persoal funcionario de carreira 
 
1. Entrementres non se desenvolva regulamentariamente o 
sistema de carreira horizontal establecido na sección 1ª do 
capítulo II do título VI, o persoal funcionario de carreira seguirá 
a posuír un grao persoal que corresponderá a un dos trinta 
niveis en que se clasifiquen os postos de traballo e percibirá as 
retribucións vinculadas a el, consonte as seguintes regras: 
 
a) Todas as referencias ao complemento retributivo de carreira 
previsto nesta lei entenderanse feitas a un complemento de 
destino que figurará nas relacións de postos de traballo e será 
igual para todos os postos do mesmo nivel. 
  
b) Corresponde ao Consello da Xunta de Galicia a 
determinación dos intervalos dos niveis de postos de traballo 
que se lles asignan aos corpos ou escalas do persoal 
funcionario. Os graos superiores dos corpos e escalas poden 
coincidir cos inferiores do corpo ou escala inmediatamente 
superior.  
  
c) O grao persoal adquírese polo desempeño dun ou máis 
postos de nivel correspondente durante dous anos continuados 
ou durante tres con interrupción, ou ben mediante a superación 
de cursos de formación ou outros requisitos obxectivos que se 
establezan regulamentariamente. 
 
d) Se durante o tempo en que o persoal funcionario 
desempeña un posto de traballo con carácter definitivo se 
modificase o nivel deste, o tempo do desempeño computarase 
no nivel máis alto con que tal posto estivese clasificado. 
 
e) O persoal funcionario de carreira que obteña un posto de 
traballo 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. 
 
f) O persoal funcionario de novo ingreso comezará a consolidar 
o grao correspondente ao nivel básico do seu corpo ou escala, 
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con independencia do nivel do posto de traballo que pase a 
desempeñar. 
 
g) O persoal funcionario que acceda a outro corpo ou escala 
polo sistema de promoción interna vertical poderá conservar o 
grao persoal que tivese consolidado no corpo ou escala de 
procedencia, e o tempo de servizos prestados en postos 
ocupados con carácter definitivo será aplicable, de ser o caso, 
para a consolidación do grao persoal no novo corpo ou escala. 
 
h) O tempo de permanencia na situación de servizos especiais 
será computado, para efectos de consolidación do grao 
persoal, como prestado no último posto desempeñado en 
situación de servizo activo ou no que posteriormente se obteña 
por concurso. 
 
i) O persoal funcionario de carreira ten dereito, calquera que for 
o posto de traballo que desempeñe, a percibir o complemento 
de destino previsto para os postos de nivel correspondente ao 
seu grao persoal. O complemento específico será o que 
corresponda ao posto realmente desempeñado, agás o 
disposto na alínea primeira da disposición transitoria quinta. 
 
j) A adquisición e os cambios de grao inscribiranse no 
correspondente rexistro de persoal logo de recoñecelos o 
órgano competente. 
 
2. O persoal funcionario interino percibirá o complemento de 
destino correspondente ao nivel do posto de traballo que 
desempeñe. 
 
3. A norma regulamentaria que desenvolva o sistema de 
carreira horizontal do persoal funcionario de carreira 
establecerá as equivalencias entre os actuais graos persoais e 
as novas categorías profesionais e graos de ascenso, de xeito 
que o persoal afectado se incorpore ao sistema de carreira 
horizontal con pleno recoñecemento da progresión profesional 
xa acadada. En todo caso, garantirase ao persoal afectado o 
nivel retributivo con que conte no momento de implantación do 
novo sistema. 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº168, ao apartado 1.b), de Adición. 
  
Na letra b) do punto 1 desta disposición transitoria, na primeira 
liña despois de: "... Consello da Xunta de Galicia ...", débese 
engadir o seguinte: "..., logo de negociación coas organizacións 
sindicais,...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº192, ao apartado 1.b), de Adición. 
  
Engadir que dentro da competencia da Xunta para determinar 
os intervalos dos niveis de postos de traballo, esta se realizará: 
"..., logo de negociación coas organizacións sindicais,...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº195, ao apartado 1.b), de Adición. 
  
Disposición transitoria sétima. 1. b) Adición. Engadir despois de 
“Xunta de Galicia..” o texto: “..., logo de negociación coas 
organizacións sindicais,…”. 
  
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición transitoria oitava.  Complemento específico e 
recoñecemento de compatibilidade para o exercicio de 
actividades privadas entrementres non se introduza o 
complemento de posto de traballo 
 
1. Entrementres non se introduza o complemento retributivo de 
posto de traballo previsto por esta lei, todas as referencias a 
este último entenderanse feitas ao complemento específico 
existente no momento da súa entrada en vigor, destinado a 
retribuír as condicións particulares dalgúns postos de traballo 
en atención á súa especial dificultade técnica, dedicación, 
responsabilidade, incompatibilidade, perigosidade ou 
penosidade. En ningún caso poderá asignarse máis dun 
complemento específico a cada posto de traballo. 
 
O persoal interino nomeado para a execución de programas de 
carácter temporal ou por exceso ou acumulación de tarefas 
percibirá o complemento específico correspondente a un posto 
de traballo de nivel base do correspondente subgrupo ou grupo 
de clasificación profesional. 
 
2. Entrementres non se produza a substitución do 
complemento específico mencionado na alínea anterior polo 
complemento de posto de traballo previsto por esta lei, 
poderase recoñecer, consonte o disposto na normativa sobre 
incompatibilidades que resulte aplicable, compatibilidade para o 
exercicio de actividades privadas ao persoal que desempeñe 
postos de traballo que comporten a percepción de 
complemento específico ou concepto equiparable, sempre que 
a súa contía non supere o trinta por cento da súa retribución 
básica, excluídos os conceptos que teñan a súa orixe na 
antigüidade. 
 
No suposto de que a contía de tal complemento supere o trinta 
por cento referido, poderá concederse a compatibilidade 
sempre que a persoa interesada renuncie á percepción do 
complemento específico ou concepto equivalente. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición transitoria novena.  Complemento de produtividade 
entrementres non se desenvolva o procedemento de avaliación 
do desempeño 
 
Entrementres non se desenvolva regulamentariamente o 
procedemento de avaliación do desempeño establecido na 
sección 2ª do capítulo II do título VI, non será aplicable ao 
persoal funcionario de carreira o complemento retributivo de 
desempeño previsto nesta lei e substituirase por un 
complemento de produtividade rexido polas seguintes regras: 
 
a) O complemento de produtividade retribúe o especial 
rendemento, a actividade extraordinaria, o interese ou a 
iniciativa con que o persoal funcionario desempeñe o seu 
traballo. 
 
b) A súa contía global non pode exceder unha porcentaxe 
sobre os custos totais de persoal de cada programa e de cada 
órgano, a cal se determinará na Lei de orzamentos. 
 
c) A persoa responsable da xestión de cada programa de 
gasto, dentro das correspondentes dotacións orzamentarias, 
determina, de acordo coa normativa establecida na Lei de 
orzamentos, a contía individual que corresponda, de ser o 
caso, a cada persoa. 
 
d) A asignación deste complemento realízase conforme 
criterios obxectivos establecidos regulamentariamente, coa 
necesaria información e participación dos órganos de 
representación do persoal. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº169, de Supresión. 
  
Débese suprimir . 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº193, ao apartado a), de Supresión. 
  
Supresión. 
__________________________________________ 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº196, de Adición. 
  
Disposición adicional novena. Adición. Engadir unha nova 
disposición: 
  
“Disposición adicional novena bis. Medidas en relación coa 
reposición de efectivos.  
1. Durante o ano 2015, e a partir da entrada en vigor desta lei, 
poderá incorporarse novo persoal no sector público, nos 
seguintes supostos: 
a) Que derive da execución de procesos selectivos 
correspondentes a ofertas de emprego público de exercicios 
anteriores. 
b) Que derive de procesos de consolidación de emprego 
previstos na normativa básica do empregado público, así como 
na normativa de función pública galega. 
c) Que se trate da incorporación a áreas de servizos públicos 
considerados básicos, en todo caso no eido da educación, 
sanidade, servizos sociais, emerxencias, seguridade pública, 
seguridade alimentaria e consumo, Administración de xustiza, 
inspección laboral, asesoría xurídica, auditoría, control e 
fiscalización públicas e inspección tributaria. 
2. Ningunha limitación en relación coa reposición de efectivos 
será aplicable aos ámbitos do sector público vinculados ao 
mantemento de servizos públicos básicos para a poboación, 
nos que a taxa de reposición de efectivos se fixará nun cen por 
cento. 
3. Logo da entrada en vigor desta lei, habilitaranse as medidas 
para a contratación de persoal temporal, así como o 
nomeamento de persoal estatutario temporal ou de 
funcionarios interinos nos sectores, funcións e categorías 
profesionais que se consideren prioritarios ou que sexan 
precisos para garantir o axeitado funcionamento dos servizos 
públicos esenciais. 
4. Ademais dos servizos antes citados tamén se consideran 
esenciais os seguintes: 
a) Persoal vinculado a servizos de protección e defensa 
medioambiental. 
b) Persoal dos servizos públicos de emprego. 
c) Persoal dedicado a labores de fomento do emprego e 
inserción laboral. 
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d) Persoal que presta servizos en servizos con funcións 
relativas ao fomento, a concesión de incentivos  e a regulación 
de sectores estratéxicos da economía galega. 
e) Persoal investigador e persoal vinculado a servizos ou 
organismos con competencias en fomento da investigación e a 
innovación.” 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición transitoria décima.  Garantía retributiva do persoal 
funcionario que experimentase unha diminución das súas 
retribucións anuais como consecuencia da Lei 30/1984, do 2 de 
agosto 
 
O persoal funcionario que, como consecuencia da aplicación 
do réxime retributivo establecido na Lei 30/1984, do 2 de 
agosto, experimentase unha diminución das súas retribucións 
anuais ten dereito a un complemento persoal e transitorio pola 
diferenza, absorbible en futuras melloras, segundo os criterios 
que sinale a Lei de orzamentos da Comunidade Autónoma. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición transitoria décimo primeira.  Recuperación dos 
niveis retributivos do persoal ao servizo do sector público da 
Comunidade Autónoma de Galicia 
 
1. As contías a que fai referencia a alínea primeira da 
disposición adicional décimo sétima da Lei 11/2014, do 19 
de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade 
Autónoma de Galicia para o ano 2015, ampliaranse ata o 
vinte e catro con cero catro por cento dos importes 
efectivamente deixados de percibir como consecuencia da 
supresión da paga extraordinaria, así como da paga 
adicional do complemento específico ou pagas adicionais 
equivalentes, correspondentes ao mes de decembro de 
2012, por aplicación do Real decreto lei 20/2012, do 13 de 
xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria 
e de fomento da competitividade.  
 
As cantidades que poderán aboarse por este concepto, 
sobre o importe deixado de percibir en aplicación do Real 
decreto lei 20/2012, serán as equivalentes á parte 
proporcional correspondente aos primeiros corenta e catro 
días da paga extraordinaria, paga adicional do 
complemento específico e pagas adicionais do mes de 
decembro de 2012. Naqueles casos en que non proceda o 
recoñecemento da totalidade da paga extraordinaria e 
adicional, os primeiros corenta e catro días reduciranse 
proporcionalmente ao cómputo dos días que 
correspondan. 
 
Co obxecto de estender a medida anterior ao persoal das 
universidades integrantes do Sistema universitario de 
Galicia e as súas entidades instrumentais dependentes e 
da educación concertada, as porcentaxes recollidas nas 
alíneas sexta e sétima da devandita disposición adicional 
mudaranse polo vinte e catro con cero catro por cento do 
fondo incondicionado axustado do Sistema universitario 
de Galicia e polo un con cero oito por cento dos conceptos 
dos módulos económicos de distribución de fondos 
públicos para o sostemento dos centros educativos 
concertados. 
 
2. Co obxecto de recuperar os niveis retributivos dos 
traballadores do sector público autonómico, créase un fondo de 
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recuperación retributiva cuxa dotación se concretará nas leis de 
orzamentos da Comunidade Autónoma. 
 
3. O fondo mencionado na alínea anterior desta disposición 
recollerá durante un período máximo de tres anos a dotación 
precisa para proceder ao completo reintegro das retribucións 
axustadas en aplicación do Real decreto lei 20/2012. Ademais, 
o devandito fondo financiará con carácter consolidable a 
reposición das dúas pagas adicionais do complemento 
específico ou retribucións equivalentes. 
 
As dotacións do devandito fondo financiarán do mesmo xeito o 
incremento proporcional das contías axustadas nos fondos 
financiadores do Sistema universitario de Galicia e nos 
módulos económicos de distribución de fondos públicos para o 
sostemento dos centros educativos concertados. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº198, ao apartado 1, de Adición. 
  
DISPOSICIÓN TRANSITORIA DÉCIMO PRIMEIRA. 1. Adición. 
Engadir o seguinte texto: 
  
“Igualmente, á entrada en vigor desta lei os empregados e as 
empregadas públicas percibirán unha cantidade equivalente á 
paga extraordinaria suprimida, así como, de ser o caso, os 
complementos adicionais deixados de percibir, correspondente 
ao mes de decembro de 2012, en concepto de recuperación 
íntegra da cantidade deixada de percibir por aplicación da 
citada norma.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº170, ao apartado 2, de Modificación. 
  
Proponse unha nova redacción para o punto 2 desta 
disposición transitoria, que terá o seguinte contido:  
"2. Co obxecto de recuperar os niveis retributivos dos 
traballadores do sector público autonómico, antes da aplicación 
do Real decreto lexislativo 20/2012, créase un fondo de 
recuperación retributiva cuxa dotación se concretará, logo 
de negociación coas organizacións sindicais, nas leis de 
orzamentos da Comunidade Autónoma, que preverá a 
devolución do resto da paga extraordinaria de 2012, 2013, 
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2014 e 2015. Nesta negociación tamén se incluirá a 
recuperación paulatina dos días de vacacións e asuntos 
particulares por antigüidade suprimidos. Para tal fin 
realizaranse as modificacións de créditos necesarias para 
comezar a súa aplicación durante o exercicio de aprobación 
desta lei." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº197, ao apartado 2, de Adición. 
  
DISPOSICIÓN TRANSITORIA DÉCIMO PRIMEIRA 2. Adición. 
Engadir in fine: 
 
“Para tal efecto, no prazo de tres meses da entrada en vigor 
desta lei, Goberno galego procederá a negociar cos 
representantes dos empregados públicos incluídos no ámbito 
de aplicación desta lei, no seo das unidades e dos órganos de 
representación do persoal, a actualización e os incrementos 
retributivos co fin de asegurar a recuperación do poder 
adquisitivo, incluída a devolución do resto da pagas 
extraordinarias do 2013, 2014 e 2015. 
Na dita negociación establecerase un calendario que permita a 
recuperación das retribucións, así como as garantías para súa 
aplicación efectiva. 
Autorízase o Consello da Xunta de Galicia a realizar as 
modificacións orzamentarias que sexan necesarias durante o 
ano 2015 que permitan facer efectivos os incrementos 
acordados para a recuperación do poder adquisitivo dos 
empregados e das empregadas públicas. 
Os acordos acadados serán extensivos a todo o persoal 
incluído no ámbito de aplicación desta lei.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº171, ao apartado 3, de Modificación. 
  
No punto 3 desta disposición transitoria, na segunda liña, onde 
di: "... de tres anos ...", debe dicir: "... vinte meses ...". 
__________________________________________ 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº172, de Adición. 
  
Débese engadir unha nova disposición transitoria décimo 
primeira bis), que terá o seguinte contido: 
  
"Disposición transitoria décimo primeira bis. Plan de ordenación 
de recursos humanos do sector público autonómico 
  
A Xunta de Galicia, no prazo máximo dun ano, elaborará e 
aprobará o Plan de ordenación de recursos humanos ao que se 
refire o artigo 47 desta lei, logo de información do documento 
ao respecto polo Parlamento de Galicia." 
__________________________________________ 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº199, de Adición. 
  
Disposición transitoria décimo primeira. Adición. Engadir unha 
nova disposición: 
  
“Disposición transitoria décimo primeira bis. Negociación da 
recuperación de días de vacacións e asuntos propios 
  
1. No prazo de tres meses desde a entrada en vigor desta lei, a 
Xunta de Galicia procederá a negociar cos representantes dos 
empregados públicos incluídos no ámbito de aplicación desta 
lei, no seo das unidades e dos órganos de representación do 
persoal, os termos e prazos da compensación e recuperación 
paulatina dos días de vacacións e asuntos propios por 
antigüidade suprimidos.  
Os acordos acadados serán extensivos a todo o persoal 
incluído no ámbito de aplicación desta lei. 
2. En idéntico prazo iniciarase no ámbito de negociación do 
Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia 
os termos da reposición e compensación dos dereitos 
suprimidos, fundamentalmente dos resultantes da non 
aplicación do artigo 17 do dito convenio.” 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición transitoria décimo segunda.  Integración na función 
pública autonómica do persoal funcionario de carreira 
procedente doutras administracións públicas que, con 
anterioridade ao 18 de setembro do 2014, se atopase 
ocupando con carácter definitivo un posto de traballo obtido por 
libre designación 
 
O persoal funcionario de carreira procedente doutras 
administracións públicas que, con anterioridade ao 18 de 
setembro do 2014, se atopase ocupando con carácter definitivo 
na Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia 
ou nas entidades públicas instrumentais do sector público 
autonómico un posto de traballo obtido por libre designación, 
ou ben se atopase ao dispor ou en adscrición provisional, como 
consecuencia do cesamento nun posto obtido por libre 
designación ou da alteración do contido ou a supresión do 
posto, e que continúe a prestar servizos na devandita 
Administración no momento da entrada en vigor desta lei, 
integrarase plenamente na organización da función pública 
autonómica, nos termos previstos pola alínea cuarta do artigo 
104, con efectos desde a data da entrada en vigor desta lei. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº194, de Supresión. 
  
Suprimir. 
__________________________________________ 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº173, de Adición. 
  
Débese engadir  unha nova disposición transitoria décimo 
segunda bis), que terá o seguinte contido: 
  
"Disposición transitoria décimo segunda bis. Proceso de 
consolidación de emprego na Xunta de Galicia 
  
Procederase a levar a cabo o proceso de consolidación, tal 
como recolle a disposición transitoria décima do Convenio 
único." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición transitoria décimo terceira.  Integración na función 
pública autonómica do persoal funcionario de carreira 
procedente doutras administracións públicas que, no momento 
da entrada en vigor desta lei, se atope ocupando con carácter 
definitivo un posto de traballo obtido mediante transferencia ou 
por concurso 
 
O persoal funcionario de carreira procedente doutras 
administracións públicas que, no momento da entrada en vigor 
desta lei, se atope ocupando con carácter definitivo na 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ou 
nas entidades públicas instrumentais do sector público 
autonómico un posto de traballo obtido mediante transferencia 
ou por concurso, integrarase plenamente na organización da 
función pública autonómica, nos termos previstos pola alínea 
cuarta do artigo 104, con efectos desde a data da entrada en 
vigor desta lei. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº174, de Adición. 
  
Débese engadir unha nova disposición transitoria décimo 
terceira bis), que terá o seguinte contido: 
  
"Disposición transitoria décimo terceira bis. Acceso excepcional 
e transitoria ao subgrupo A1 
  
Recoñéceselles excepcional e transitoriamente a posibilidade 
de acceso ao subgrupo A1 ás persoas que teñan unha 
titulación de Diplomatura ou equivalente primeiro ciclo, 
consonte a regulación anterior á Lei orgánica 6/2001, do 21 de 
decembro, de universidades, e, ademais, un título de posgrado 
que iniciasen antes do 1 de setembro de 2009, sempre e cando 
o dito título de posgrado se expedise por un programa que 
constase de 120 créditos de docencia," 
__________________________________________ 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº200, de Adición. 
  
Disposición transitoria décimo terceira. Adición. Engadir unha 
nova disposición: 
 
“Disposición transitoria décimo terceira bis. Acceso excepcional 
ao subgrupo A1 
Recoñéceselles excepcional e transitoriamente a posibilidade 
de acceso ao subgrupo A1 ás persoas que estean en posesión 
dunha diplomatura ou equivalente –primeiro ciclo– consonte a 
regulación anterior á Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, 
de Universidades, e, ademais, un título de posgrao que 
iniciasen antes do 1 de setembro de 2009, sempre e cando 
o dito título se expedise por un programa que contase con 120 
créditos de docencia.” 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición transitoria décimo cuarta.  Procesos selectivos e 
procedementos de provisión de postos de traballo convocados 
con anterioridade á entrada en vigor desta lei 
 
Os procesos selectivos e os procedementos de provisión de 
postos de traballo cuxas convocatorias se publicasen no 
correspondente diario oficial con anterioridade á data de 
entrada en vigor desta lei rexeranse pola normativa vixente no 
momento da publicación da convocatoria. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº195, de Adición. 
  
Disposición transitoria ... . Proceso de consolidación 
  
"O proceso de consolidación derivado da disposición transitoria 
décimo sexta da vixente Lei da función pública de Galicia, 
recollido na disposición transitoria décima do V Convenio 
colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia, 
plasmado no Acordo para a ordenación e mellora do emprego 
público no ámbito da Administración da Xunta de Galicia do 21 
de abril de 2008 e concretado na RPT de consolidación e na 
OPE 2009, debe ser negociado, convocado e rematado no no 
prazo máis breve posible." 
  
__________________________________________ 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº196, de Adición. 
  
Integración do persoal funcionario do corpo subalterno 
"De acordó coa Disposición Transitoria Terceira do Estatuto 
básico do empregado público, o persoal funcionario do corpo 
subalterno da Administración xeral da Xunta de Galicia 
integrarase transitoriamente na agrupación profesional do 
persoal funcionario subalterno da Xunta de Galicia, mentres 
non se produza a promoción do dito persoal a través dos 
acordos que se adopten na mesa de negociación específica 
prevista para ese fin no apartado B.1.3 do Acordo de 
ordenación e mellora do emprego público no ámbito da 
Administración da Xunta de Galicia suscrito polas organización 
CIG, CCOO e UGT o 21 de abril de 2008" 
__________________________________________ 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº202, de Adición. 
  
Disposición transitoria décimo cuarta. Adición. Nova 
disposición: 
 
“Disposición transitoria décimo cuarta bis 
O persoal ao que se refire a disposición adicional décimo sexta 
da vixente Lei da función pública de Galicia, aprobada polo 
Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, está equiparado en 
dereitos ao persoal laboral fixo da Xunta de Galicia e, polo 
tanto, terá dereito a participar no proceso de funcionarización a 
que se refire a disposición transitoria primeira desta lei. 
Para tal fin, a Xunta de Galicia deberá convocar e rematar o 
proceso de consolidación a que se refire a disposición 
transitoria décima do V Convenio colectivo único de persoal 
laboral da Xunta de Galicia antes da convocatoria do citado 
proceso de funcionarización." 
 
__________________________________________ 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº201, de Adición. 
  
Disposición transitoria décimo cuarta. Adición. Engadir unha 
nova disposición: 
 
“Disposición transitoria décimo cuarta ter 
 De acordo coa disposición transitoria terceira do Estatuto 
básico do empregado público, o persoal funcionario do corpo 
subalterno da Administración xeral da Xunta de Galicia 
integrarase transitoriamente na agrupación profesional do 
persoal funcionario subalterno da Xunta de Galicia, mentres 
non se produza a promoción do dito persoal a través dos 
acordos que se adopten na mesa de negociación específica 
prevista para este fin no apartado D.1.3. do Acordo de 
ordenación e mellora do emprego público no ámbito da 
Administración da Xunta de Galicia subscrito polas 
organizacións CIG, CC.OO e UGT o 21 de abril de 20018.” 
 
__________________________________________ 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº181, de Adición. 
  
Debe ser engadida unha nova Disposición transitoria décimo 
quarta bis) coa seguinte redacción: 
“Disposición transitoria décimo quarta bis  
De acordo coa disposición transitoria terceira do Estatuto 
básico do empregado público, o persoal funcionario do corpo 
subalterno da Administración xeral da Xunta de Galicia 
integrarase transitoriamente na agrupación profesional do 
persoal funcionario subalterno da Xunta de Galicia, mentres 
non se produza a promoción do dito persoal a través dos 
acordos que se adopten na mesa de negociación específica 
prevista para ese fin no apartado B.1.3 do Acordo de 
ordenación e mellora do emprego público no ámbito da  
Administración da Xunta de Galicia subscrito polas 
organizacións CIG, CCOO e UGT o 21 de abril de 2008.” 
 
__________________________________________ 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Grupo Mixto. 
Emenda nº182, de Adición. 
  
Débese engadir unha disposición transitoria décimo quarta ter) 
co seguinte texto: 
  
"Disposición transitoria décimo cuarta ter. Proceso de 
consolidación derivado da disposición transitoria décimo sexta 
da vixente Lei de función pública de Galicia 
O proceso de consolidación derivado da disposición transitoria 
décimo sexta da vixente Lei da función pública de Galicia, 
recollido na disposición transitoria décima do V Convenio 
colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia, 
plasmado no Acordo para a ordenación e mellora do emprego 
público no ámbito da Administración da Xunta de Galicia do 21 
de abril de 2008, e concretado na RPT de consolidación e na 
OPE 2009, debe ser negociado, convocado e rematado no 
prazo máis breve posible." 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición derrogatoria primeira.  Derrogación normativa 
 
1. Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior 
rango se opoñan, contradigan ou resulten incompatibles co 
disposto nesta lei e, en particular: 
 
a) O Texto refundido da Lei 4/1988, do 26 de maio, da función 
pública de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2008, do 
13 de marzo, coas seguintes excepcións: 
 
— As disposicións transitorias oitava, novena e décima, 
exclusivamente no que se refire á aplicación destas para o 
acceso á escala de profesores numerarios de institutos 
politécnicos marítimo-pesqueiros, do corpo facultativo superior 
da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
— A disposición transitoria décimo cuarta. 
 
b) Os artigos 16, 17 e 18 da Lei 15/1991, do 28 de decembro, 
de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma galega para 
1992. 
 
c) A Lei 12/1992, do 9 de novembro, de creación de 
determinadas escalas de persoal funcionario ao servizo da 
Xunta de Galicia.  
 
d) A disposición adicional sexta da Lei 8/1995, do 30 de 
outubro, do patrimonio cultural de Galicia, na redacción dada 
pola Lei 7/2002, do 27 de decembro, de medidas fiscais e de 
réxime administrativo. 
 
e) O capítulo IV do título VI, artigos 231 a 250, da Lei 5/1997, 
do 22 de xullo, de Administración local de Galicia. 
 
f) O artigo 9 da Lei 7/1998, do 30 de decembro, de medidas 
tributarias, de réxime orzamentario, función pública e xestión. 
 
g) A Lei 2/2000, do 21 de decembro, pola que se crea a escala 
de axentes facultativos medioambientais da Xunta de Galicia. 
 
h) A disposición adicional quinta da Lei 5/2000, do 28 de 
decembro, de medidas fiscais e de réxime orzamentario e 
administrativo. 
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i) A 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. 
 
j) Os artigos 14, 15, 16 e 17 da Lei 3/2002, do 29 de abril, de 
medidas de réxime fiscal e administrativo. 
 
j) bis. A disposición adicional quinta da Lei 14/2007, do 30 
de outubro, pola que se crea e regula o Instituto Galego de 
Seguridade e Saúde Laboral, na redacción dada pola 
disposición derradeira primeira da Lei 12/2011, do 26 de 
decembro, de medidas fiscais e administrativas, e pola 
alínea sétima da disposición derradeira sexta da Lei 
14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector 
público autonómico. 
 
j) ter. As disposicións adicionais oitava, novena e décima 
da Lei 9/2012, do 3 de agosto, de adaptación das 
disposicións básicas do Real decreto lei 20/2012, do 13 de 
xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria 
e de fomento da competitividade, en materia de emprego 
público. 
 
2. Mantén a súa vixencia no que non resulte incompatible con 
esta lei e co Estatuto básico do empregado público a normativa 
de desenvolvemento da lexislación da función pública de 
Galicia, mentres non entren en vigor as disposicións de 
desenvolvemento da presente lei que a substitúan. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº198, ao apartado 1.a), de Adición. 
  
Engadir o seguinte: 
 "... e a escala de axentes de extensión pesqueira, do corpo de 
grao medio da Xunta de Galicia." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº203, ao apartado 1.a), de Adición. 
  
Disposición derrogatoria primeira. 1.a) Adición. Engadir no 
parágrafo segundo in fine: 
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“ e a escala de axentes de extensión pesqueira, do corpo 
facultativo de grao medio da Xunta de Galicia." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº204, ao apartado 1.a), de Adición. 
  
Disposición derrogatoria primeira. 1.a) Adición. Engadir un 
novo parágrafo: 
 
“- A disposición adicional décimo sexta.” 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº175, ao apartado 1.a) bis), de Adición. 
  
Débese engadir un segundo parágrafo bis da letra a) do punto 
1 desta disposición, que terá o seguinte contido: 
  
"- Disposición adicional décimo sexta en relación coa alínea 4 
bis da disposición transitoria primeira." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº205, ao apartado 1.f), de Supresión. 
  
Disposición derrogatoria primeira 1.f) Supresión.  
  
Suprimir esta alínea. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº176, ao apartado 1.g), de Supresión. 
  
Débese suprimir a letra g), do punto 1 desta disposición 
derrogatoria. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº197, ao apartado 1.g), de Supresión. 
  
 Eliminar o punto: "g) A Lei 2/2000, do 21 de decembro, pola 
que se crea a escala de axentes facultativos medioambientais 
da Xunta de Galicia." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº206, ao apartado 1.g), de Supresión. 
  
Disposición derrogatoria primeira.1.g)  Supresión. Suprimir a 
epígrafe g) na súa totalidade. 
  
__________________________________________ 
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-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº207, ao apartado 1.j) bis), de Adición. 
  
Disposición derrogatoria primeira 1. J) Adición. Engadir un novo 
parágrafo: 
 
“j bis) A Lei 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en 
determinadas materias do emprego público da Comunidade 
Autónoma de Galicia.” 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº199, ao apartado 2 bis), de Adición. 
  
 Engadir o que segue: 
 
“O persoal a que se refire a disposición adicional décimo sexta 
da vixente Lei da función pública de Galicia está equiparado en 
dereitos ao persoal laboral fixo da Xunta de Galicia e, polo 
tanto, terá dereito a participar no proceso de funcionarización a 
que se refire a disposición transitoria primeira desta lei. A Xunta 
de Galicia deberá convocar e rematar o proceso de 
consolidación a que se refire a disposición transitoria décima 
do V Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia 
antes da convocatoria do citado proceso de funcionarización”. 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición derrogatoria segunda.  Complemento retributivo do 
persoal funcionario de carreira que tivese desempeñado altos 
cargos 
 
Quedan sen efecto a partir da entrada en vigor desta lei os 
dereitos retributivos recoñecidos ao abeiro da disposición 
adicional décimo sétima do Texto refundido da Lei 4/1988, do 
26 de maio, da función pública de Galicia, aprobado polo 
Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición derradeira primeira.  Habilitación para o 
desenvolvemento regulamentario 
 
1. O Consello da Xunta de Galicia pode ditar as normas 
regulamentarias necesarias para o desenvolvemento e a 
aplicación desta lei. 
 
2. No prazo máximo de tres anos desde a entrada en vigor 
desta lei aprobaranse as normas regulamentarias necesarias 
para o desenvolvemento e a plena efectividade do previsto no 
capítulo II do título VI. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº177, ao apartado 1, de Modificación. 
  
No punto 1 desta disposición derradeira, na primeira liña, onde 
di: "... pode ditar ...", debe dicir: "... ditará no prazo máximo 
de nove meses ...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº178, ao apartado 2, de Modificación. 
  
No punto 2, desta disposición derradeira, onde di: "... de tres 
anos ...", debe dicir: "... de dezaoito meses ...". 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición derradeira segunda. Normativa de 
desenvolvemento de escalas ou especialidades de escalas 
creadas por esta lei nos corpos de persoal funcionario da 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
Mediante normas regulamentarias desenvolveranse a 
estrutura administrativa, as funcións dos postos de 
traballo e as condicións de acceso para o persoal 
funcionario de carreira ou o persoal laboral fixo da 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia 
que estea en posesión da titulación requirida en cada caso 
e que supere o correspondente proceso selectivo ás 
seguintes escalas ou especialidades de escalas dos 
corpos de persoal funcionario da Administración xeral da 
Comunidade Autónoma de Galicia, atendendo á natureza e 
peculiaridade delas: 
a) As especialidades de vixilancia de estradas e de 
mobilidade da escala de axentes de inspección, do corpo 
administrativo. 
b) A especialidade de ciencias do mar da escala de 
ciencias, do corpo facultativo superior. 
c) A escala de facultativos de servizos sociais, do corpo 
facultativo superior. 
d) A escala de técnicos facultativos de servizos sociais, do 
corpo facultativo de grao medio. 
e) A escala técnica de delineantes, do corpo de técnicos de 
carácter facultativo. 
f) A escala de axentes técnicos en xestión ambiental, do 
corpo de técnicos de carácter facultativo. 
g) A escala de axentes técnicos facultativos de servizos 
sociais, do corpo de técnicos de carácter facultativo 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº208, de Substitución. 
  
Disposición derradeira segunda. Substitución. Substituír o texto 
da disposición polo seguinte:  
 
“Disposición derradeira segunda. Creación nos corpos de 
Administración especial da Administración xeral da 
Comunidade Autónoma de Galiza das seguintes escalas de 
persoal funcionario: 
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a) Creación das escalas dos corpos facultativos superior e 
medio de arquivos, de bibliotecas e museos. 
Crearase unha escala por cada especialidade nos corpos 
facultativos superior e medio de arquivos, de bibliotecas e de 
museos. 
b) Creación da escala do corpo facultativo superior de 
xeografía e ordenación do territorio. 
De acordo coa súa titulación e categoría profesional con 
funcións no ámbito da investigación, educación e divulgación 
xeográficas; tecnoloxías da información xeográfica; medio 
físico, recursos naturais e medio ambiente; planificación e 
xestión territorial; análise territorial da poboación e da 
demografía e desenvolvemento rexional e local. 
c) Creación da escala superior e a escala técnica de servizos 
sociais. 
Nas escalas superior e técnica do Sistema de servizos sociais 
integraranse as prazas de persoal laboral fixo das disciplinas 
do ámbito social que pertenzan ás áreas de familia e menores, 
inclusión social, dependencia, servizos para persoas maiores e 
con discapacidade, promoción da autonomía persoal, 
xuventude e voluntariados dos servizos centrais e das 
xefaturas territoriais da Xunta de Galicia, así como as que 
pertenzan aos equipos técnicos do menor, os equipos técnicos 
de adopción, os gabinetes de orientación familiar, os equipos 
de valoración e orientación de discapacidades, os equipos de 
valoración da dependencia, o Instituto de Medicina Legal de 
Galicia e as que pertenzan á Inspección de Servizos Sociais.  
De acordo coa súa titulación e categoría profesional, este 
persoal poderá integrarse nas seguintes subescalas: 
A1) Escala superior de servizos sociais. 
1. Para o ingreso nela exíxese estar en posesión das 
licenciaturas das especialidades de psicoloxía, pedagoxía, 
socioloxía e medicina ou título de grao en calquera das 
disciplinas das ciencias sociais. 
2. Nesta escala poderá integrarse o persoal laboral fixo que 
pertenza as especialidades de Psicoloxía, Pedagoxía, Medicina 
e  Socioloxía,  e desempeñe as súas funcións nos Servizos 
Centrais ou territoriais da Xunta de Galicia, nos equipos 
técnicos de calquera das áreas de servizos sociais, no Instituto 
de Medicina Legal de Galicia ou na Inspección de Servizos 
Sociais.   
3. O proceso de integración individual do persoal laboral fixo na 
escala será voluntario. 
4.  Aquel persoal que voluntariamente opte por permanecer 
como persoal laboral fixo poderá facelo ocupando a mesma 
praza co carácter de “a extinguir”, mantendo o  vínculo xurídico 
e as retribucións.  
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A2) Escala técnica de servizos sociais. 
1. Para o ingreso nela exíxese estar en posesión das 
diplomaturas universitarias das especialidades en traballo 
social, educación social, terapia ocupacional, fisioterapia, 
logopedia, enfermaría. 
2. Nesta escala poderá integrarse o persoal laboral fixo que 
pertenza ás especialidades nomeadas e desempeñe as súas 
funcións nos Servizos Centrais ou territoriais da Xunta de 
Galicia, nos equipos técnicos de calquera das áreas de 
servizos sociais ou no Instituto de Medicina Legal de Galicia.  
3. O proceso de integración individual do persoal laboral fixo na 
escala será voluntario. 
4.  Aquel persoal que voluntariamente opte por permanecer 
como persoal laboral fixo poderá facelo ocupando a mesma 
praza co carácter de “a extinguir”, mantendo o vínculo xurídico 
e as retribucións. 
A provisión dos postos da Inspección do Sistema de servizos 
sociais de Galicia realizarase a partir das especialidades das 
escalas superior e técnica de servizos sociais. 
No prazo máximo de tres meses desde a entrada en vigor 
desta lei procederase á negociación da creación nos corpos da 
Administración especial da Administración xeral da 
Comunidade Autónoma das escalas de persoal funcionario que 
realice funcións das escalas anteriormente relacionadas.” 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº200, de Adición. 
  
 Incorporar o seguinte texto: 
Crear a escala superior e a escala técnica de servizos sociais. 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición derradeira terceira.  Normativa de 
desenvolvemento da escala técnica de delineantes e da escala 
de axentes técnicos en xestión ambiental do corpo de técnicos 
de carácter facultativo da Administración xeral da Comunidade 
Autónoma de Galicia 
 
(Sen contido). 
 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº179, de Supresión. 
  
No primeiro parágrafo desta disposición derradeira, débese 
suprimir a seguinte expresión: "... e da escala de axentes 
técnicos en xestión ambiental ...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº180, de Supresión. 
  
No segundo parágrafo desta disposición derradeira, débese 
suprimir a seguinte expresión: "... e á escala de axentes 
técnicos en xestión ambiental ...". 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº201, de Supresión. 
  
 Suprimir as referencias  á escala de axentes técnicos en 
xestión ambiental. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº209, de Supresión. 
  
Disposición derradeira terceira. Supresión. Suprimir no título e 
no artigo o texto “escala de axentes técnicos en xestión 
ambiental.” 
  
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición derradeira terceira bis).   Modificacións da Lei 
7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres 
e homes 
 
1. Modifícase a alínea primeira do artigo 42 bis da Lei 
7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres 
e homes, o cal queda redactado como segue: 
«1. A Administración pública galega recoñécelle ao persoal 
ao seu servizo os permisos retribuídos necesarios para a 
realización de tratamentos de fecundación asistida. A 
duración destes permisos limitarase ao tempo preciso para 
a práctica dos ditos tratamentos, e a súa concesión 
condiciónase á xustificación previa da necesidade da 
realización daqueles dentro da xornada de traballo. Se a 
necesidade de desprazamento para recibir o tratamento o 
xustifica, a duración do permiso será de dous días 
hábiles.» 
 
2. Modifícase o artigo 42 ter da Lei 7/2004, do 16 de xullo, 
galega para a igualdade de mulleres e homes, o cal queda 
redactado como segue: 
«Artigo 42 ter. Permiso por lactación 
1. A Administración pública galega recoñécelle ao persoal 
ao seu servizo, por lactación do fillo menor de doce meses, 
o dereito a ausentarse do posto de traballo durante unha 
hora diaria, a cal se pode dividir en dúas fraccións de 
media hora, ou ben a unha redución da xornada de traballo 
diaria nunha hora, que, por elección da persoa titular do 
dereito, pode aplicarse ao inicio ou ao final da xornada de 
traballo, ou dividirse en dúas fraccións de media hora e 
aplicarse ao inicio e ao final da xornada. 
O tempo correspondente a este permiso pode acumularse 
total ou parcialmente en xornadas completas e facerse uso 
del en calquera momento despois do remate do período de 
duración do permiso por parto, adopción ou acollemento. 
2. Cando os dous proxenitores traballen, o dereito ao 
permiso por lactación pode ser exercido indistintamente 
por calquera deles ou ratearse a súa duración. 
3. Nos supostos de adopción ou acollemento, o dereito ao 
permiso por lactación pode exercerse durante o ano 
seguinte á efectividade da resolución xudicial ou 
administrativa de adopción ou acollemento, sempre que no 
momento desa efectividade o menor non teña feitos os 
doce meses. 



 

 
 

558 

4. Nos supostos de parto, adopción ou acollemento 
múltiple a duración do permiso por lactación 
incrementarase en proporción ao número de fillos.» 
 
3. Modifícase o artigo 43 da Lei 7/2004, do 16 de xullo, 
galega para a igualdade de mulleres e homes, o cal queda 
redactado como segue: 
«Artigo 43. Dereito das mulleres xestantes a elixiren o 
período de vacacións e preferencias derivadas da 
existencia de responsabilidades familiares 
1. A Administración pública galega recoñece o dereito á 
elección do período de vacacións das mulleres xestantes 
ao seu servizo e á preferencia de elección das persoas con 
fillos menores de doce anos ou maiores dependentes ao 
seu coidado, tendo prioridade as que reúnan a condición 
de proxenitor de familia numerosa. 
2. Así mesmo, 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 ou acollemento, ou doutro proxenitor por 
parto, adopción ou acollemento dun fillo.  
3. Os permisos mencionados no punto 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.» 
 
4. Modifícase o artigo 44 da Lei 7/2004, do 16 de xullo, 
galega para a igualdade de mulleres e homes, o cal queda 
redactado como segue: 
«Artigo 44. Flexibilización de xornada por motivos 
familiares 
1. O persoal ao servizo da Administración pública galega 
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.  
2. Idéntico dereito terá o persoal ao servizo da 
Administración pública galega que se atope en proceso de 
nulidade, separación ou divorcio, desde a interposición da 
demanda xudicial ou desde a solicitude de medidas 
provisionais previas ata transcorridos tres meses desde a 
devandita demanda ou solicitude.» 
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5. Modifícase o artigo 46 da Lei 7/2004, do 16 de xullo, 
galega para a igualdade de mulleres e homes, o cal queda 
redactado como segue: 
«Artigo 46. Permiso do outro proxenitor por nacemento, 
acollemento ou adopción dun fillo 
1. Nos casos de nacemento, acollemento ou adopción dun 
fillo, o persoal ao servizo da Administración pública galega 
que non estea a gozar do permiso por parto ou por 
adopción ou acollemento previsto na normativa aplicable 
ten dereito a un permiso retribuído de vinte e nove días 
naturais de duración, do cal se fará uso a partir da data do 
nacemento, da efectividade da decisión administrativa ou 
xudicial de acollemento ou da efectividade da resolución 
xudicial pola que se constitúa a adopción. Nos casos de 
parto, adopción ou acollemento múltiple, a duración deste 
permiso incrementarase nunha semana máis. 
2. O permiso previsto neste artigo é independente do uso 
compartido do permiso por parto ou por adopción ou 
acollemento. 
3. O persoal ao servizo da Administración pública galega 
que estea a gozar do permiso por parto ou por adopción ou 
acollemento pode facer uso do permiso previsto neste 
artigo inmediatamente a continuación do remate do 
período de duración daquel nos seguintes supostos: 
a) Cando a persoa titular do dereito falecese antes da 
utilización íntegra do permiso. 
b) Se a filiación do outro proxenitor non estivese 
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 filla.» 
 
6. Modifícase o artigo 46 bis da Lei 7/2004, do 16 de xullo, 
galega para a igualdade de mulleres e homes, o cal queda 
redactado como segue: 
«Artigo 46 bis. Permisos por accidente ou enfermidade moi 
graves 
1. Nos casos de accidente ou enfermidade moi graves do 
cónxuxe ou parella de feito ou dun familiar dentro do 
primeiro grao de consanguinidade ou afinidade, o persoal 
ao servizo da Administración pública galega ten dereito a 
un permiso retribuído para atender ao coidado desas 
persoas cunha duración máxima de trinta días naturais. 
2. Cada accidente ou enfermidade xera o dereito a un único 
permiso, que, dentro da duración máxima de trinta días 
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naturais, se pode empregar de forma separada ou 
acumulada. 
 
 
 

NON TEN EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición derradeira terceira ter).  Modificación da Lei 
3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia 
 
Modifícase o artigo 29 da Lei 3/2014, do 24 de abril, do 
Consello Consultivo de Galicia, o cal queda redactado 
como segue: 
«1. O Consello Consultivo de Galicia dispoñerá do persoal 
da categoría, clase e condición necesarias para o 
desenvolvemento das súas funcións. 
2. Corresponde ao Consello Consultivo de Galicia 
establecer a organización do persoal ao seu servizo e 
propoñer á Xunta de Galicia a aprobación e modificación 
do cadro de persoal e da relación de postos de traballo, así 
como levar a cabo os procesos de selección de persoal e 
provisión dos postos de traballo. 
3. Sen prexuízo do disposto para o persoal letrado, os 
postos de traballo definidos na relación de postos de 
traballo para persoal funcionario poderán ser cubertos por 
persoal desta categoría da Administración xeral da 
Comunidade Autónoma de Galicia, doutras comunidades 
autónomas ou do Estado. 
 
 
 

NON TEN EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición derradeira cuarta.  Entrada en vigor 
 
1. Esta lei entrará en vigor ao mes da súa publicación no Diario 
Oficial de Galicia. 
 
2. Malia o establecido na alínea anterior, as disposicións 
relativas á carreira horizontal do persoal funcionario de carreira 
e aos conceptos retributivos vinculados a ela non producirán 
efectos entrementres non entren en vigor as normas 
regulamentarias que as desenvolvan. 
 
 2 bis. A entrada en vigor da duración dos permisos por 
parto e por adopción ou acollemento establecida na alínea 
primeira do artigo 121 e na alínea primeira do artigo 122 
producirase nos termos previstos pola disposición 
transitoria quinta bis. 
 
2 ter. A declaración «a extinguir» da escala de delineantes 
e da escala de axentes facultativos ambientais, ambas as 
dúas do corpo de axudantes de carácter facultativo de 
Administración especial da Comunidade Autónoma de 
Galicia, establecida na alínea oitava da disposición 
adicional oitava, entrará en vigor cando se produza o 
desenvolvemento regulamentario da nova escala técnica 
de delineantes e da nova escala de axentes técnicos en 
xestión ambiental, respectivamente, ambas as dúas do 
corpo de técnicos de carácter facultativo de 
Administración especial da Comunidade Autónoma de 
Galicia. As funcións que esta lei asigna a estas novas 
escalas serán exercidas tamén polo persoal da escala de 
delineantes e da escala de axentes facultativos ambientais, 
respectivamente, ata a definitiva extinción destas últimas. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº181, ao apartado 2, de Adición. 
  
No punto 2 desta disposición derradeira, débese engadir in fine 
o seguinte: "... que deberán aprobarse no prazo máximo de 
dezaoito meses." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Exposición de motivos.  
 
1 
 
A Comunidade Autónoma de Galicia ten atribuídas no artigo 28 
do Estatuto de autonomía competencias de desenvolvemento 
lexislativo e execución en materia de réxime xurídico da 
Administración pública de Galicia e réxime estatutario dos seus 
funcionarios. As competencias relativas ao réxime estatutario 
dos funcionarios públicos téñense que desenvolver na 
actualidade dentro do marco establecido pola Lei 7/2007, do 12 
de abril, do Estatuto básico do empregado público. Este texto 
legal, ditado ao abeiro das competencias atribuídas ao Estado 
polo artigo 149.1.18ª) da Constitución española, dá 
cumprimento ao artigo 103.3 da norma suprema, que prevé 
que por lei se regule o estatuto dos funcionarios públicos. 
 
Non obstante, o Estatuto básico do empregado público vai máis 
alá da regulación do réxime estatutario do persoal funcionario, 
porque, como o seu nome indica, pretende establecer un 
marco básico común para todos os empregados públicos. 
Ademais, presenta a importante novidade de que unicamente 
contén disposicións de carácter básico, co cal o seu 
desenvolvemento non só ten que ser levado a cabo polo 
lexislador autonómico, senón tamén polo lexislador estatal para 
o seu propio ámbito. Como consecuencia disto, segundo 
subliña a exposición de motivos do estatuto, o réxime da 
función pública estatal deixa de ser un modelo de referencia e 
cada un dos lexisladores competentes neste eido está 
chamado a deseñar o seu modelo de organización e xestión do 
emprego público. 
 
A Comunidade Autónoma de Galicia exerceu por primeira vez 
con carácter xeral as súas competencias lexislativas en materia 
de réxime estatutario dos seus funcionarios a través da Lei 
4/1988, do 26 de maio, da función pública de Galicia. Esta lei 
foi obxecto de sucesivas modificacións que desembocaron na 
aprobación polo Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, do 
texto refundido da lei vixente ata agora, e que ten sido 
reformado, pola súa vez, en diversas ocasións. Aínda que 
algunhas das últimas reformas adaptaron xa parcialmente o 
réxime xurídico da función pública galega ás previsións do 
Estatuto básico do empregado público, as novidades que este 
fornece son de tal entidade que mesmo esas modificacións se 
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introduciron no entendemento de que terían un carácter 
provisional mentres non se estiver en disposición de presentar 
perante o Parlamento de Galicia un proxecto de lei que 
desenvolva globalmente o estatuto. 
 
Ese momento ten chegado despois dun período de coidadosa 
reflexión sobre as exixencias dun réxime do emprego público 
actualizado e adaptado ás necesidades da sociedade galega 
que debe servir. O resultado concrétase nun texto de 
douscentos once artigos estruturados de maneira 
rigorosamente sistemática en dez títulos, que abordan o 
obxecto, os principios e o ámbito de actuación da lei, os 
órganos administrativos competentes en materia de persoal, as 
clases de persoal, a organización do emprego público, a 
adquisición e perda da relación de servizo, os dereitos e 
deberes individuais dos empregados públicos, os dereitos de 
exercicio colectivo dos empregados públicos, as situacións 
administrativas, o réxime disciplinario e mais as especialidades 
do persoal ao servizo das entidades locais. A lei complétase 
con nove disposicións adicionais, catorce transitorias, dúas 
derrogatorias e tres derradeiras.  
 
2 
 
O título I define o obxecto, os principios informadores e o 
ámbito de aplicación da lei. Trasladando ao ámbito autonómico 
o espírito do Estatuto básico do empregado público, 
establécese un marco común para o emprego público de todas 
as administracións públicas ás cales se estenden as 
competencias lexislativas da Comunidade Autónoma de 
Galicia: a propia Administración xeral da Comunidade 
Autónoma, as entidades locais galegas, as entidades públicas 
instrumentais do sector público autonómico de Galicia, as 
entidades públicas instrumentais vinculadas ou dependentes 
das entidades locais galegas e as universidades públicas 
galegas. 
 
Ese marco común, porén, non implica un réxime absolutamente 
uniforme para todas as administracións públicas mencionadas 
nin para todos os tipos de empregados públicos que prestan 
servizos nelas. Neste senso, os primeiros artigos da lei 
gradúan o seu alcance en relación co persoal investigador, o 
persoal docente e o persoal estatutario do Servizo Galego de 
Saúde, o persoal funcionario das entidades locais galegas, o 
persoal funcionario de administración e servizos das 
universidades públicas galegas, o persoal laboral, o persoal 
dos órganos estatutarios e o persoal do Consello Consultivo de 
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Galicia. A disposición adicional segunda engade o persoal ao 
servizo das entidades do sector público autonómico e local non 
incluídas no ámbito de aplicación da lei, que queda sometido 
en todo caso ás previsións desta sobre principios de selección, 
acceso ao emprego público das persoas con discapacidade, 
principios de actuación, deberes e código de conduta. 
 
Só no caso do persoal funcionario ao servizo da Administración 
de xustiza en Galicia se produce, por imperativo do réxime 
constitucional de distribución de competencias, unha exclusión 
practicamente total do ámbito de aplicación da lei. No resto dos 
casos a intensidade do seu grao de aplicación oscila desde a 
aplicación supletoria ou por remisión expresa da lexislación 
específica que se prevé para o persoal dos órganos 
estatutarios ao recoñecemento das súas especialidades para o 
persoal investigador, o persoal docente, o persoal estatutario 
do Servizo Galego de Saúde e o persoal funcionario das 
entidades locais galegas. Débese salientar que este último 
queda así suxeito, por primeira vez, con plena efectividade ao 
réxime da función pública establecido pola Comunidade 
Autónoma, ao igual que sucede co persoal de administración e 
servizos das universidades públicas galegas. 
 
Mención á parte merece o persoal laboral ao servizo das 
administracións públicas, respecto do cal se trasladan as 
disposicións do Estatuto básico do empregado público que 
unifican certos aspectos do seu réxime xurídico co do persoal 
funcionario, reducíndose deste xeito desigualdades difíciles de 
xustificar en dúas clases de persoal que teñen a condición 
común de empregados públicos.  
 
3 
 
O título II enuncia as atribucións que corresponden aos 
distintos órganos administrativos competentes en materia de 
persoal. No que atinxe a Administración xeral da Comunidade 
Autónoma de Galicia e as entidades públicas instrumentais do 
sector público autonómico, a lei fai un especial esforzo por 
racionalizar as funcións que se asignan aos órganos 
responsables na materia: en primeiro lugar, o Consello da 
Xunta de Galicia; en segundo lugar, as consellarías 
competentes en materia de función pública, administracións 
públicas e orzamentos; en terceiro lugar, as persoas titulares 
das consellarías en relación co persoal que presta servizos 
nelas e, moi particularmente, o dos corpos e escalas adscritos; 
e, finalmente, a Comisión de Persoal. 
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A diferenza da lexislación anterior, prescíndese do Consello 
Galego da Función Pública como órgano superior de 
coordinación en materia de persoal. Trátase dunha medida de 
simplificación administrativa, posibilitada polo feito de que as 
súas funcións se ven suficientemente cubertas polas mesas 
xerais de negociación que se prevén no título VII e que reúnen 
tanto as administracións públicas incluídas no ámbito de 
aplicación da lei como a representación sindical das diferentes 
clases de persoal que presta servizos nelas. 
 
4 
 
O título III ocúpase das clases de persoal, distinguindo entre os 
empregados públicos e o persoal directivo. En relación cos 
primeiros, a lei delimita os postos de traballo que as relacións 
de postos de traballo teñen que reservar de maneira necesaria 
ao persoal funcionario por comportaren o exercicio de funcións 
que implican a participación directa ou indirecta no exercicio 
das potestades públicas ou na salvagarda dos intereses xerais, 
o que non impide que se manteña o principio xeral de que os 
postos de traballo nas administracións públicas deben ser 
desempeñados por persoal funcionario. A disposición 
transitoria primeira establece as previsións necesarias para 
facer posible a funcionarización do persoal laboral fixo que 
realiza funcións ou desempeña postos de traballo de persoal 
funcionario, co fin de regularizar unha situación insostible no 
marco da nova lexislación do emprego público e de o facer con 
pleno respecto dos principios constitucionais de igualdade, 
mérito e capacidade e sen mingua dos dereitos dos 
traballadores afectados. Como complemento, establécense 
tamén as actividades ou os postos que poden ser 
desempeñados por persoal laboral, manténdose neste punto 
esencialmente os criterios da precedente lexislación galega da 
función pública, agás no relativo aos postos de traballo nas 
entidades públicas instrumentais, que pasan a rexerse polos 
mesmos principios que os das demais administracións 
públicas, e os postos de prestación directa de servizos sociais 
e protección da infancia, que se funcionarizan. Respecto 
destes últimos, a disposición transitoria segunda e a 
disposición derradeira segunda conteñen as previsións 
necesarias para regular a transición da anterior situación á 
nova para posibilitar o desempeño no sucesivo dos devanditos 
postos por persoal funcionario. 
 
A regulación do persoal funcionario interino presta especial 
atención á delimitación dos supostos en que pode ser nomeado 
e ao seu cesamento. Pola súa banda, no que respecta o 
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persoal eventual séguese unha orientación restritiva, que no 
ámbito da Administración xeral da Comunidade Autónoma 
implica a súa limitación unicamente ás tarefas de apoio aos 
membros do Consello da Xunta de Galicia e a prohibición 
expresa do seu nomeamento polas entidades públicas 
instrumentais do sector público autonómico. 
 
Por último, unha novidade fundamental da lei é o 
establecemento do réxime xurídico esencial do persoal 
directivo profesional, que terá que ser completado mediante o 
pertinente desenvolvemento regulamentario. Séntanse así as 
bases para que nas administracións públicas incluídas no 
ámbito de aplicación desta lei se introduza unha figura ben 
coñecida en moitos países da nosa contorna e que ten por 
finalidade profesionalizar as tarefas directivas e xerenciais. 
 
Para a correcta interpretación desta nova figura cómpre partir 
de que a lei pretende configurar unha verdadeira carreira 
directiva profesional, aberta ao persoal funcionario de carreira e 
ao persoal laboral fixo das administracións públicas. Con tal fin, 
garántese o acceso e a permanencia nesa carreira consonte 
criterios obxectivos, así como a posibilidade de promocionar 
dentro dela. Pola propia natureza das funcións directivas, o 
grao de cumprimento dos obxectivos fixados debe ser un 
criterio determinante tanto para a promoción profesional e, de 
ser o caso, o nivel retributivo como para a propia permanencia 
na carreira directiva. Só no caso das entidades públicas 
instrumentais, excluídos os organismos autónomos da 
Comunidade Autónoma, se admite por excepción que poidan 
acceder aos postos directivos persoas que non teñan a 
condición de persoal directivo profesional, pero que sexan 
seleccionadas de acordo cos mesmos principios de mérito e 
capacidade e reúnan análogas condicións de idoneidade para 
o desempeño destas funcións. 
 
Entrementres non se desenvolva regulamentariamente o novo 
réxime xurídico do persoal directivo profesional, a disposición 
transitoria terceira atribúe a consideración de postos directivos 
na Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia 
ás vicesecretarías xerais, subdireccións xerais, secretarías 
territoriais e xefaturas territoriais. Cando estes postos queden 
vacantes logo da entrada en vigor da lei, serán provistos polo 
procedemento de libre designación con convocatoria pública 
entre persoal funcionario de carreira, que se manterá na 
situación de servizo activo, con reserva do posto de traballo 
que ocupase con carácter definitivo no momento do 
nomeamento, de este terse obtido por concurso. 



 

 
 

568 

 
5 
 
O título IV aborda a organización do emprego público desde o 
punto de vista da súa estrutura, que inclúe a ordenación dos 
postos de traballo e dos empregados públicos, e desde o da 
súa planificación. A ordenación dos postos pivota sobre a 
relación de postos de traballo como instrumento principal, 
mentres que a dos empregados públicos mantén para o 
persoal funcionario de carreira os corpos e escalas, por unha 
parte, e os grupos de clasificación baseados no nivel de 
titulación requirido para o acceso a aqueles, por outra. 
 
Nos corpos e agrupacións profesionais do persoal funcionario 
de carreira da Administración xeral da Comunidade Autónoma 
de Galicia modernízase a definición das súas funcións e 
créanse tanto o corpo de técnicos de carácter facultativo, do 
novo grupo B, como a agrupación profesional do persoal 
funcionario subalterno da Administración xeral da Comunidade 
Autónoma de Galicia, á que é posible acceder sen titulación 
académica ningunha. Nos grupos de clasificación profesional, 
ademais de recollerse os previstos polo Estatuto básico do 
empregado público, as titulacións requiridas para o acceso 
adáptanse plenamente á nova ordenación dos estudos 
universitarios e do ensino en xeral. Isto debe poñerse en 
relación coas disposicións adicionais cuarta, sétima, oitava e 
novena: a cuarta mantén os dereitos dos actuais titulados 
universitarios e profesionais para o acceso á función pública 
autonómica; a sétima e oitava codifican as escalas e 
especialidades existentes nos corpos de persoal funcionario da 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e 
mais adaptan as titulacións exixidas para o acceso á nova 
ordenación dos estudos universitarios estruturada en grandes 
ramas do coñecemento; e a novena completa a regulación 
aplicando esa mesma estruturación ás titulacións do anterior 
sistema de estudos universitarios. 
 
En canto aos instrumentos de planificación do emprego 
público, a lei recolle tres: os rexistros de persoal e de postos de 
traballo, os plans de ordenación de recursos humanos e a 
oferta de emprego público. Os rexistros de persoal e a oferta 
de emprego público configúranse en termos similares á 
lexislación vixente ata agora; pola contra, os plans de 
ordenación de recursos humanos substitúen os plans de 
emprego, e cómpre salientar que non se trata dun simple 
cambio de denominación. Fronte á finalidade que tiñan aqueles 
de regular emprego nas administracións públicas, os novos 
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plans de ordenación de recursos humanos perseguen un 
obxectivo máis ambicioso: proporcionar un instrumento eficaz 
para a racionalización da xestión dos recursos humanos no 
ámbito do emprego público.  
 
6 
 
Unha vez establecidos os elementos fundamentais da 
organización e xestión do emprego público, a lei pasa a regular 
os diversos aspectos da relación de servizo. O título V trata 
precisamente da adquisición e perda desta, comezando pola 
cuestión central da selección dos empregados públicos, que 
está sometida por imperativo constitucional a uns principios e 
requisitos substancialmente comúns ao persoal funcionario e 
ao persoal laboral. Neste punto a lei desenvolve as previsións 
do Estatuto básico do empregado público que modulan os 
requisitos de acceso ao emprego público e os principios dos 
procesos selectivos, ao tempo que mantén a estrutura 
tradicional dos sistemas selectivos aplicables ao persoal 
funcionario de carreira e ao persoal laboral fixo. 
 
O título complétase coa regulación dos pasos que, tras a 
superación, se for o caso, do correspondente proceso 
selectivo, conducen á adquisición da condición de persoal 
funcionario ou de persoal laboral, así como das causas de 
perda da relación de servizo. Dentro destas últimas, ponse 
especial coidado en configurar o réxime de xubilación do 
persoal funcionario de maneira aberta ás modificacións que a 
normativa na materia está a experimentar, así como no 
desenvolvemento da rehabilitación na condición de persoal 
funcionario que prevé o Estatuto básico do empregado público 
para determinados supostos. 
 
7 
 
Alcánzase así o título máis extenso da lei, o VI, dedicado aos 
dereitos e deberes individuais dos empregados públicos. O 
capítulo I do título aborda a definición xeral destes dereitos e 
deberes. No que atinxe os dereitos, ademais de recollerse e 
desenvolverse os enunciados no Estatuto básico do 
empregado público, abórdanse de xeito específico os que se 
recoñecen ás empregadas públicas vítimas da violencia de 
xénero. De seguido, logo da enumeración dos principios de 
actuación dos empregados públicos, que inclúen a súa 
suxeición ao código ético que aprobe o correspondente órgano 
de goberno, defínese un completo código de conduta que 
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pretende recoller cun alto grao de exhaustividade os seus 
deberes. 
 
O capítulo II do título VI refírese á promoción profesional e á 
avaliación do desempeño. Facendo uso da posibilidade 
ofrecida polo Estatuto básico do empregado público, a lei 
introduce a carreira horizontal do persoal funcionario de 
carreira, coa finalidade de permitir a progresión profesional 
deste sen o obrigar a cambiar de posto de traballo. Dada a 
novidade e a complexidade da configuración dun sistema de 
promoción profesional deste tipo, que, ademais, non supón a 
supresión do sistema de carreira vertical e promoción interna 
xa existente, senón que se engade a el, a súa efectividade 
queda adiada ao momento en que por vía regulamentaria se 
proceda ao seu desenvolvemento pormenorizado, que incluirá 
de xeito necesario a súa adaptación aos distintos ámbitos da 
función pública. Con todo, a lei non renuncia a fixar uns 
principios básicos comúns, que se poden resumir no 
establecemento de criterios rigorosamente obxectivos de 
promoción, entre os cales se inclúe a avaliación positiva do 
desempeño, e na previsión dun número de categorías e graos 
de promoción o suficientemente amplo para que na función 
pública chegue a existir unha carreira profesional horizontal 
digna de tal nome. 
 
Intimamente ligado ao sistema de carreira horizontal, aínda que 
os seus efectos se estendan tamén a outros ámbitos da 
relación de servizo, está a avaliación do desempeño. Como 
sucede con aquel, será imprescindible un desenvolvemento 
regulamentario que a concrete, pero tamén aquí a lei pretende 
deixar claros os principios en que se basea: aplícase a todos 
os empregados públicos, é unha avaliación individualizada de 
cada empregado e non global das unidades administrativas e 
lévase a cabo mediante criterios e procedementos de carácter 
obxectivo. 
 
O capítulo III do título VI trata da mobilidade do persoal 
funcionario, que se entende como un dereito, pero tamén como 
un instrumento de que dispoñen os órganos competentes en 
materia de xestión do persoal para optimizar a asignación dos 
recursos humanos con que contan as administracións públicas. 
Por unha banda, regúlanse os procedementos ordinarios de 
provisión de postos de traballo, que seguen a ser o concurso, 
coas dúas variantes de concurso ordinario e específico, e a 
libre designación con convocatoria pública. O concurso 
específico destínase, en particular, para a provisión dos postos 
de xefatura de servizo que non se cubran polo procedemento 
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de libre designación, e a súa regulación establece como 
novidade a valoración do posto cada cinco anos co fin de 
determinar a continuidade ou o cesamento da persoa titular del. 
En canto á libre designación, esta resérvase para as 
vicesecretarías xerais, as subdireccións xerais ou equivalentes, 
as secretarías de altos cargos e, excepcionalmente, 
aqueloutros postos de traballo de especial responsabilidade ou 
cualificación profesional que se determinen nas relacións de 
postos de traballo. A disposición transitoria cuarta establece o 
réxime transitoriamente aplicable aos postos de traballo que, 
conforme a nova regulación, deixen de proverse polo 
procedemento de libre designación.  
 
Por outra banda, neste capítulo configúranse tamén os 
procedementos extraordinarios de provisión de postos de 
traballo e a mobilidade forzosa. Dentro dos primeiros están a 
comisión de servizos voluntaria, a adscrición provisional, que 
recibe un tratamento moito máis completo do que viña sendo 
habitual na lexislación da función pública, a adscrición por 
motivos de saúde ou rehabilitación, a permuta de postos de 
traballo e o traslado voluntario a sectores prioritarios de 
actividade pública con necesidades específicas de efectivos, 
introducido recentemente na lexislación galega da función 
pública. En canto á mobilidade forzosa, limítase aos casos de 
comisión de servizos forzosa, traslado por motivos de violencia 
de xénero e reasignación de efectivos. 
 
Este capítulo remata coa regulación da mobilidade 
interadministrativa, que inclúe as regras sobre a integración na 
función pública autonómica do persoal funcionario de carreira 
doutras administracións públicas que pasa a ocupar postos de 
traballo na Administración xeral da Comunidade Autónoma ou 
nas entidades públicas instrumentais do sector público 
autonómico con carácter definitivo mediante transferencia ou 
por concurso, completadas polas disposicións transitorias 
décimo primeira e décimo segunda. 
 
O capítulo IV contén as normas sobre xornada de traballo, 
permisos, licenzas e vacacións. O máis salientable é o 
esforzo que se fai por sistematizar e aclarar a regulación 
dos supostos de redución de xornada, permisos e licenzas 
do persoal funcionario, así como a ampliación a dezaoito 
semanas da duración dos permisos por parto e por 
adopción ou acollemento, que se acadará progresivamente 
nos termos previstos pola disposición transitoria quinta 
bis. 
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Finalmente, o capítulo V deste título ocúpase dos dereitos 
económicos e da protección social. Como consecuencia da 
introdución do novo sistema de carreira horizontal e da 
avaliación individualizada do desempeño, o sistema de 
retribucións complementarias do persoal funcionario está 
chamado a modificarse profundamente. Así, o complemento de 
destino substituirase por un novo complemento de carreira, 
ligado á progresión na carreira horizontal, mentres o 
complemento específico se converterá nun complemento de 
posto de traballo, vinculado ás características deste e 
estruturado en dous compoñentes: un de dedicación e outro 
competencial. Pola súa banda, o complemento de 
produtividade deixará paso ao complemento de desempeño, 
dependente da avaliación deste último. Agora ben, 
entrementres non se produza a implantación efectiva do 
sistema de carreira horizontal e da avaliación individualizada do 
desempeño, o novo sistema de retribucións complementarias 
tampouco será aplicable. Para resolver o problema que isto 
supón sen necesidade de manter parcialmente en vigor a 
anterior lexislación galega da función pública, o cal podería 
producir disfuncionalidades e situacións de incerteza xurídica, 
as disposicións transitorias sexta, sétima e oitava recollen 
provisionalmente o réxime dos actuais complementos de 
destino, específico e de produtividade. 
 
Neste capítulo regúlanse tamén outras cuestións necesitadas 
dun tratamento legal específico, como as retribucións do 
persoal funcionario interino, do persoal funcionario en prácticas 
e do persoal directivo, así como o réxime das retribucións 
diferidas. 
 
No marco desta reconfiguración do sistema retributivo do 
persoal ao servizo das administracións públicas, elimínase 
definitivamente o complemento retributivo do persoal 
funcionario de carreira que tivese desempeñado altos cargos, 
quedando sen efecto a partir da entrada en vigor da lei os 
dereitos retributivos recoñecidos ao abeiro da disposición 
adicional décimo sétima do Texto refundido da Lei da función 
pública de Galicia, tal como establece a disposición 
derrogatoria segunda. Ademais, a disposición transitoria 
décimo primeira pon as bases para a recuperación dos niveis 
retributivos do persoal ao servizo do sector público da 
Comunidade Autónoma de Galicia afectados polos axustes aos 
que obrigou a gravísima crise de financiamento do sector 
público que se viviu nos últimos anos. Para isto créase un 
fondo de recuperación retributiva cuxa dotación se concretará 
nas leis de orzamentos da Comunidade Autónoma e que 
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recollerá, durante un período máximo de tres anos, a dotación 
precisa para proceder ao completo reintegro das retribucións 
axustadas en aplicación do Real decreto lei 20/2012 e, 
ademais, financiará con carácter consolidable a reposición das 
dúas pagas adicionais do complemento específico ou 
retribucións equivalentes. 
 
8 
 
Na orde sistemática da lei, o título seguinte, o VII, aborda os 
dereitos de exercicio colectivo dos empregados públicos. 
Trátase dunha materia na cal as posibilidades de 
desenvolvemento lexislativo autonómico son limitadas pero, 
aínda así, a lei adopta opcións de gran relevancia, como a 
previsión das mesas xerais de negociación dos empregados 
públicos: a Mesa Xeral de Negociación das Administracións 
Públicas Galegas, que debe ser un verdadeiro órgano de 
coordinación e negociación do réxime de todo o emprego 
público das administracións públicas galegas, e as respectivas 
mesas xerais de negociación dos empregados públicos, que se 
terán que constituír na Administración xeral da Comunidade 
Autónoma e en cada unha das entidades locais galegas. 
 
9 
 
O título VIII regula as situacións administrativas do persoal 
funcionario de carreira, distinguindo cinco: servizo activo, 
servizos especiais, servizo noutras administracións públicas, 
excedencia voluntaria, excedencia forzosa e suspensión de 
funcións. Particular complexidade revisten as situacións de 
excedencia voluntaria e de suspensión de funcións, por 
comprenderen unha pluralidade de modalidades. 
 
En concreto, as situacións de excedencia voluntaria son tamén 
cinco: por interese particular, por prestación de servizos no 
sector público, por agrupación familiar, por coidado de 
familiares e por violencia de xénero. No réxime da función 
pública galega é unha novidade a excedencia voluntaria por 
prestación de servizos no sector público, que se crea coa 
finalidade de dar unha resposta debidamente matizada aos 
supostos en que o persoal funcionario de carreira pasa a 
prestar servizos permanentes noutras administracións ou 
entidades do sector público, aínda que sexa na condición de 
persoal laboral fixo e non de persoal funcionario, sen que 
resulten aplicables outras situacións administrativas. 
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En canto ás situacións de suspensión de funcións, aos 
tradicionais supostos de suspensión provisional e firme 
engádense dous novos de suspensión provisional por razón de 
procesamento e de suspensión firme por condena penal, que 
cobren os casos en que a adopción de medidas provisionais 
nun procedemento penal ou a imposición dunha condena penal 
que non supoña a inhabilitación ou suspensión de emprego ou 
cargo público impida o desempeño do posto de traballo. Así 
mesmo, a modalidade de suspensión provisional pode 
aplicarse tamén en casos de procesamento penal sen medidas 
provisionais que impidan o desempeño do posto de traballo, 
pero nos cales a natureza dos feitos imputados así o xustifique, 
garantíndoselle en tales supostos á persoa afectada a 
plenitude dos seus dereitos económicos e de carreira. 
 
10 
 
O título IX incorpora e desenvolve as importantes novidades 
que o Estatuto básico do empregado público achega en 
materia de réxime disciplinario dos empregados públicos e que 
parten dunha intensificación das garantías do principio de 
legalidade neste eido. Por vez primeira, todas as faltas 
disciplinarias do persoal funcionario e as súas correspondentes 
sancións se tipifican nunha norma con rango de lei, e o núcleo 
fundamental das faltas moi graves unifícase co persoal laboral. 
Aprovéitase tamén este profundo cambio para actualizar as 
relacións de faltas e de sancións. Nestas últimas introdúcese a 
sanción de demérito, tal como permite o Estatuto básico do 
empregado público, e a de exclusión de listas de espera ou 
bolsas de emprego para o persoal funcionario interino e o 
persoal laboral temporal. 
 
Lévase a cabo tamén unha regulación básica do procedemento 
disciplinario, que inclúe os seus principios xerais, os dereitos 
de defensa de que se dispón no seu seo, as medidas 
provisionais e, moi especialmente, a suspensión provisional de 
funcións e o contido da resolución que pon fin ao 
procedemento. Como novidade respecto desta, establécese a 
regra de que non será executiva mentres non sexa firme en vía 
administrativa. 
 
Para rematar, regúlase a extinción da responsabilidade 
disciplinaria, sistematizándose as súas causas e o réxime de 
prescrición das faltas e sancións e de cancelación destas 
últimas. 
 
11 
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Co fin de facer efectiva a suxeición do persoal ao servizo das 
entidades locais galegas a esta lei, era imprescindible 
considerar separadamente as súas especificidades. Desta 
cuestión encárgase o título X e último da lei, que, procurando 
seguir a mesma orde sistemática desta, adapta algunhas das 
súas previsións xerais ás particularidades do emprego público 
local. Así, entre as distintas cuestións que se abordan, cabe 
salientar as seguintes: introdúcense normas especiais en 
materia de persoal funcionario interino e persoal eventual; 
regúlase o procedemento de aprobación da relación de postos 
de traballo e da oferta de emprego público nas entidades 
locais; establécense regras para a selección e a provisión de 
postos de traballo do persoal propio das entidades locais; 
prevese a colaboración da Administración xeral da 
Comunidade Autónoma na avaliación do desempeño dos 
empregados públicos locais; considérase a posibilidade de que 
o persoal funcionario propio das entidades locais realice 
funcións e tarefas no territorio doutra entidade local mediante 
convenio, como forma de colaboración interadministrativa; 
matízase a normativa do procedemento disciplinario. 
 
12 
 
Para rematar, a lei derroga expresamente non só o Texto 
refundido da Lei da función pública de Galicia, senón tamén a 
regulación xeral das escalas dos corpos de persoal funcionario 
da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, 
así como outras normas con rango de lei relativas a estas, e 
mais o capítulo da vixente Lei de Administración local de 
Galicia sobre o persoal ao servizo das entidades locais. En 
troques, para evitar baleiros normativos que xeren situacións 
de incerteza xurídica, mantense en vigor a normativa 
regulamentaria de desenvolvemento da anterior lexislación da 
función pública de Galicia, no que non resulte incompatible coa 
nova lei e co Estatuto básico do empregado público. 
 
 

NON TEN EMENDAS 
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