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TÍTULO II 

MEDIDAS  ADMINISTRATIVAS 
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CAPÍTULO I Función Pública 

Artigo 5.- Concurso 

Modifícase a alínea 2 do artigo 89 Lei 2/2015, do 29 de abril, de Emprego 

Público de Galicia, que queda redactado como segue: 

“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. 

Non obstante, o persoal funcionario de carreira que estea adscrito por 
motivos de saúde ou rehabilitación a un posto de traballo en distinta 
localidade á que teña o seu destino definitivo, estará obrigado a participar 
nos concursos de provisión, para postos adecuados ao seu corpo ou 
escala, que se convoquen e solicitar todos os postos situados na mesma 
localidade do posto ao que figure adscrito provisionalmente. 

O incumprimento desta obriga determinará o cesamento no posto no que 
figure adscrito por motivos de saúde ou rehabilitación.” 

Artigo 6.- Comisión de servizos voluntaria 

Modifícase a alínea 2 do artigo 96 Lei 2/2015, do 29 de abril, de Emprego 

Público de Galicia, que queda redactado como segue: 

“2. En todo caso, para o desempeño dun posto de traballo en comisión de 

servizos voluntaria, o persoal funcionario deberá pertencer ao corpo ou escala 

e reunir os demais requisitos que estableza a correspondente relación de 

postos de traballo. 
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Non obstante, para a consecución da eficacia na prestación dos servizos 
e a eficiencia dos recursos humanos dispoñibles, o persoal funcionario 
de carreira das escalas de administración xeral ou especial, poderá 
ocupar con carácter temporal, mediante comisión de servizos voluntaria, 
postos de traballo dunha escala diferente á que pertenza, sempre que a 
titulación de acceso na súa escala orixinaria sexa a mesma que a 
requirida para o posto de traballo de que se trate. En todo caso, 
outorgarase prioridade ao persoal funcionario de carreira que pertenza á 
mesma escala do posto que sexa obxecto de cobertura.” 

Artigo 7.- Mobilidade interadministrativa 

Engádese unha nova alínea 4 bis ao artigo 104 da Lei 2/2015, do 29 de abril, 

de Emprego Público de Galicia, co seguinte contido: 

“4bis. O persoal funcionario de carreira, pertencente á escala de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional do subgrupo 
A1, que como consecuencia das medidas de fomento para as fusións de 
municipios ou para incorporación voluntaria a outros, opte por ser 
transferido á Comunidade Autónoma de Galicia, integrarase plenamente 
na organización da función pública autonómica, no corpo superior da 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. No caso de 
que ao ser transferido, se suprimise o posto de traballo que viña 
ocupando, seralle de aplicación o disposto no artigo 97 desta Lei.” 

Artigo 8.- Definicións 

Modifícase a letra c) da disposición adicional primeira da Lei 2/2015, do 29 de 

abril, de Emprego Público de Galicia, que queda redactada como segue: 

“c) Localidade:  o correspondente termo municipal de residencia do persoal 
funcionario. Exceptúase o caso do persoal estatutario, para o cal esta 
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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 alínea.” 

Artigo 9.- Escalas e especialidades dos corpos de Administración xeral da 

Comunidade Autónoma de Galicia 

Un. Modifícase na alínea 1 da disposición adicional oitava da Lei 2/2015, do 29 

de abril, de Emprego Público de Galicia, a escala superior de seguridade e 

saúde no traballo, que queda redactada como segue: 

Denominación Especialidades Subgrupo 
Funcións 

Titulación 

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, graduado ou máster  que habilite 
para o exercicio da profesión de arquitecto, 
enxeñeiro 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 ou graduado en Bioloxía, 
licenciado ou graduado en Química 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. 

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. 
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Dous.- Modifícase na alínea 3 da disposición adicional oitava da Lei 2/2015, do 

29 de abril, de Emprego Público de Galicia, a escala de axentes de inspección, 

que queda redactado como segue: 

Denominación Especialidades Subgrupo Funcións Titulación 

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 seu superior. 

 
Mobilidade 
 

 
- 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. 

 

Tres.- Engádese unha alínea 3 bis na disposición adicional oitava da Lei 

2/2015, do 29 de abril, de Emprego Público de Galicia, co seguinte contido: 

“3bis. No corpo auxiliar existen as seguintes escalas e especialidades: 

Denominación Especialidades Subgrupo Funcións Titulación 

 
Escala de Persoal de 
Servizos Xerais 
(PSX) 

  
C2 

 
- Administrativa e de apoio á xestión. 
- Recepción, portería, atención e información aos 
usuarios. Apertura e peche dos centros ou unidades. 
Funcións de mantemento e apoio as funcións xerais. 
- Limpeza, lavandería, mantemento e apoio ás funcións 
xerais. 
- Apoio en cociña e comedor segundo o centro e o tipo 

 
Graduado en E.S.O. 
ou equivalente ou 
Ciclo Medio de 
Formación 
Profesional  
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de servizo. 
- Calquera outra de análogo contido ou que teña 
relación coas funcións anteriores. 

 

Artigo 10.- Escalas e especialidades dos corpos de Administración especial da 

Comunidade Autónoma de Galicia 

Un.- Modifícase na alínea 1 da disposición adicional novena da Lei 2/2015, do 

29 de abril, de Emprego Público de Galicia, a escala de arquitectos, a escala 

de ciencias e a escala de inspección urbanística, que quedan redactadas como 

segue: 

Denominación Especialidades Subgru
po 

Funcións Titulación 

Escala de 
arquitectos 

 

A1 Estudo, xestión, execución, proposta e 
inspección de carácter facultativo 
superior, de acordo coa titulación 
esixida e coas funcións concretas 
asignadas ao desempeño do 
correspondente posto de traballo. 

Arquitecto, graduado ou máster  
nunha titulación que habilite para o 
exercicio da profesión de 
arquitecto 

Escala de ciencias 

Bioloxía  

A1 

Estudo, xestión, execución, proposta e 
inspección de carácter  facultativo 
superior, de acordo coa titulación 
esixida e coas funcións concretas 
asignadas ao desempeño do 
correspondente posto de traballo 

Licenciado ou graduado nunha 
titulación da rama de ciencias 

Química 

Ciencias do mar 

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, 
graduado ou máster 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. 
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Dous.- Engádese na alínea 3 da disposición adicional novena da Lei 2/2015, do 

29 de abril, de Emprego Público de Galicia, a escala de brigadistas, co seguinte 

contido: 

Denominación Subgrupo Funcións Titulación 

 

Escala de 
Brigadista  

 

B 

 

Coordinación do persoal para previr, combater e extinguir 
incendios de natureza forestal así como vixilancia e 
mantemento das labores de prevención. Coordinación en 
situacións de emerxencia nas áreas rurais e forestais e 
colaboración cos responsables dos servizos de protección 
civil no amparo de persoas e bens ante a incidencia dos 
incendios forestais. Así mesmo, deberá conducir cando o 
demanden as necesidades do servizo polo que debe estar en 
posesión do carné de conducir B. 

 

Técnico/a superior en Xestión 
e Organización de Recursos 
Naturais e Paisaxísticos ou 
formación profesional de 
segundo ou grao equivalente   

 

Tres.- Engádese unha alínea 4 bis na disposición adicional novena da Lei 

2/2015, do 29 de abril, de Emprego Público de Galicia, co seguinte contido: 

“4bis. No corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración 
especial créanse as seguintes escalas e especialidades: 

 

Denominación 

 

Especialidades 

 

Subgrupo 

 

Funcións 

 

Titulación 

Escala de 
Auxiliares de 
clínica 

 

  

C2 

- Todas aquelas actividades que, sen ter un carácter 
profesional sanitario, veñen facilitar as funcións do 
Médico e da Enfermeira ou Axudante Técnico 
Sanitario. 

Técnico/a en 
coidados auxiliares 
de enfermaría ou 
técnico auxiliar da 
rama sanitaria 

 

Escala de 

Xerocultor 

 Asistir ao usuario/a na realización das actividades 
básicas e instrumentais, tanto sociais como 
sanitarias, da vida cotiá que non poida realizar por el 
mesmo, por mor da súa discapacidade e efectuar 
aqueles traballos encamiñados a súa atención 
persoal do seu contorno.  

En xeral, todas aquelas actividades que lle sexan 
encomendadas , que estean incluídas no exercicio da 
súa profesión e preparación técnica. 

Ciclo medio de 
Formación 
Profesional na rama 
de Sanidade ou de 
Servizos 
Socioculturais á 
comunidade ou 
equivalente. 

 

 

 

Operador/a de 
datos 

 

C2 

Previr, combater e extinguir incendios de natureza 
forestal así como vixilancia e mantemento das 
labores de prevención. Atención en situacións de 
emerxencia nas áreas rurais e forestais e 
colaboración cos servizos de protección civil no 
amparo de persoas e bens ante a incidencia dos 

 

Graduado/a en 
E.S.O. ou 
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Escala de 
Bombeiro/a 
Forestal  

incendios forestais. 

Manexo dos medios materiais para o tratamento da 
información tendentes á execución dos sistemas 
operativos dos SPDCIF. 

equivalente  

 

Emisorista / 
Vixiante/a fixo/a  

Previr, combater e extinguir incendios de natureza 
forestal así como vixilancia e mantemento das 
labores de prevención. Atención en situacións de 
emerxencia nas áreas rurais e forestais e 
colaboración cos servizos de protección civil no 
amparo de persoas e bens ante a incidencia dos 
incendios forestais. 

Realización das transmisións para asegurar unha 
adecuada comunicación dos avisos, ordes ou 
instrucións dentro do servizo. 

 

Persoal Condutor 

Previr, combater e extinguir incendios de natureza 
forestal así como vixilancia e mantemento das 
labores de prevención. Atención en situacións de 
emerxencia nas áreas rurais e forestais e 
colaboración cos servizos de protección civil no 
amparo de persoas e bens ante a incidencia dos 
incendios forestais. 

Labores silvícolas preventivos de diminución da 
combustibilidade das masas forestais e obras de 
construción, mellora e mantemento da infraestrutura, 
ademais, conducirá vehículos dedicados ao 
transporte das cuadrillas e materiais do servizo polo 
que debe estar en posesión do carné de conducir B e 
C. 

 

Escala de Oficial 
2ª Mecánico/a de 
Máquinas de 
Defensa Contra 
Incendios 
Forestais 

  

C2 

Persoal que, tendo os coñecementos que 
correspondan de mecanización, se ocupa das 
reparacións e mantemento dos vehículos e 
maquinaria que se poidan realizar e os medios dos 
parques de maquinaria dos Servizos de Prevención e 
Defensa Contra Incendios Forestais. Así mesmo, 
deberá conducir vehículos, traslado de vehículos 
avariados, e outros cometidos de similares 
características polo que debe estar en posesión do 
carné de conducir B. 

 

Técnico/a en 
Electromecánica de 
Vehículos ou 
Técnico/a auxiliar 
da rama 
equivalente 

 

 

Artigo 11.- Adscrición a ramas de coñecemento das titulacións a que se refire 

a disposición adicional quinta para efectos do previsto nas alíneas primeira e 

segunda das disposicións adicionais oitava e novena 

Modifícase a disposición adicional décima da Lei 2/2015, do 29 de abril, de 

Emprego Público de Galicia, que queda redactada como segue: 
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“Disposición adicional décima. Adscrición a ramas de coñecemento das 

titulacións a que se refire a disposición adicional quinta para efectos do previsto 

nas alíneas primeira e segunda das disposicións adicionais oitava e novena. 

Para os efectos do previsto nas alíneas primeira e segunda das disposicións 

adicionais oitava e novena, as titulacións a que se refire a disposición adicional 

quinta 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 Biblioteconomía e Documentación 

 

b) Ciencias 

Subgrupo A1:  
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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 

Licenciado en Enoloxía 
Subgrupo A2: 

Diplomado en Estatística 

 

c) Ciencias da saúde 

Subgrupo A1: 

Licenciado en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 

Licenciado en Farmacia 

Licenciado en Medicina 

Licenciado en Veterinaria 

Licenciado en Odontoloxía 
Licenciado en Psicoloxía 
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 
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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 Psicopedagoxía 

Licenciado en Publicidade e Relacións Públicas 

Licenciado en Socioloxía 

Licenciado en Ciencias da Actividade Física e o Deporte 
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 
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Enxeñeiro aeronáutico 

Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos 

Enxeñeiro de Materiais 

Enxeñeiros 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 

Enxeñeiro en Informática 
Enxeñeiro químico 
Enxeñeiro agrónomo 
Enxeñeiro de Montes 
Licenciado en Máquinas Navais 

Licenciado en Náutica e Transportes Marítimos 

Licenciado en Radioelectrónica Naval 

Subgrupo A2: 

Arquitecto técnico 

Enxeñeiro técnico agrícola 
Enxeñeiro técnico forestal 
Enxeñeiro técnico informático 
Enxeñeiro técnico aeronáutico 

Enxeñeiro técnico industrial 

Enxeñeiro técnico de minas 

Enxeñeiro técnico naval 

Enxeñeiro técnico de telecomunicación 
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Enxeñeiro técnico en topografía 

Enxeñeiro técnico en obras públicas 

Enxeñeiro técnico en deseño industrial 
Diplomado en máquinas navais 
Diplomado en navegación marítima 
Diplomado en radioelectrónica naval 
 

Artigo 12.- Persoal laboral temporal desempeñen postos de traballo de 
persoal funcionario 

Engadese unha  disposición transitoria primeira bis da Lei 2/2015, do 29 de 

abril, de Emprego Público de Galicia, co seguinte contido: 

“Disposición transitoria primeira bis.- Persoal laboral temporal desempeñen 

postos de traballo de persoal funcionario 

1.- A aprobación das correspondentes relacións de postos de traballo polo 

Consello da Xunta de Galicia de acordo coas previsións do parágrafo 2 da 

disposición transitoria primeira determinará, de acordo co establecido nos 

artigos 26 e 38 desta lei, a transformación en postos de traballo de natureza  

funcionarial daqueles postos vacantes que viñesen sendo desempeñados por 

persoal laboral temporal. 

O persoal laboral indicado poderá seguir desempeñando as súas funcións, de 

acordo co establecido nos apartados seguintes desta disposición. 

2.- Coa finalidade de facer posible o cumprimento das normas establecidas 

nesta lei en canto aos postos que deben ser cubertos por persoal funcionario, 

os principios de organización, racionalización e ordenación do personal, así 

como para homoxeneizar o réxime xurídico e condicións de traballo aplicables 

a este, en orden a facilitar unha eficaz prestación dos servizos públicos, a 
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administración expedirá un nomeamento de natureza funcionarial interina, no 

correspondente corpo ou escala de clasificación, ao persoal laboral temporal 

que, de acordo co establecido no apartado anterior, ocupe postos previstos 

como de natureza funcionarial nas relacións de postos de traballo, sempre que 

reúna os requisitos para a ocupación do posto e tivera sido seleccionado como 

laboral temporal segundo os procedementos de acceso á condición de laboral 

temporal establecidos pola normativa vixente.  

Este nomeamento requirirá a súa aceptación polo persoal interesado e suporá 

a novación da relación xurídica existente coa administración, sen solución de 

continuidade na prestación dos  servizos, e a transformación daquela nun 

vínculo xurídico de natureza funcionarial interina, rexido pola presente lei. 

Cando as retribucións do persoal laboral sexan diferentes ás correspondentes 

ao réxime funcionarial, previa negociación coas organizacións sindicais 

presentes na Mesa Xeral de Empregados Públicos, e de acordo sempre co 

principio de estabilidade orzamentaria, por decreto do Consello da Xunta de 

Galicia estableceranse as condicións e os prazos da equiparación retributiva. 

3.- No caso de que a relación de postos de traballo prevexa a amortización do 

posto, de acordo coas necesidades de organización do servicio público, nos 

casos nos que o persoal interesado non aceptase o nomeamento interino 

previsto no apartado anterior, ou este non fose procedente de acordo co nel 

indicado, e en orden ao cumprimento dos principios establecidos neste, a 

administración procederá a efectuar os trámites legais tendentes á extinción da 

relación laboral, sempre de acordo co establecido na lexislación laboral e coas 

consecuencias, incluídas as indemnizatorias, establecidas nela.   

4.- os postos de traballo que pasen a ser desempeñados por persoal 

funcionario interino como consecuencia dos procesos establecidos na presente  
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quedarán suxeitos á sua convocatoria nos concursos de traslados e aos 

procesos selectivos de persoal funcionario da Xunta de Galicia 

Cinco.-As necesidades de cobertura temporal que xurdan despois da 

transformación dos postos de traballo previstos nesta disposición serán 

cubertas a través das listas de contratación temporal de funcionarios.” 

 

 

Artigo 13.- Postos directivos na Administración xeral da Comunidade 

Autónoma de Galicia 

Modifícase a alínea 4 da disposición transitoria terceira da Lei 2/2015, do 29 de 

abril, de Emprego Público de Galicia, que queda redactado como segue: 

“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, se o devandito 
posto se tivese obtido mediante concurso.” 

 

Artigo 14.- Postos ocupados por persoal laboral afectados pola creación de 

escalas 

Engádese unha disposición transitoria décimo sexta  na  Lei 2/2015, do 29 de 

abril, de Emprego Público de Galicia,co seguinte contido: 

“Disposición transitoria décimo sexta. Postos ocupados por persoal 
laboral afectados pola creación de escalas 
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1. O persoal laboral fixo que na entrada en vigor desta lei estea 
desempeñando postos de traballo afectados pola creación das escalas de 
administración xeral e especial poderá seguir a desempeñalos.  
2. Entrementres non se realicen as adaptacións necesarias para a 
provisión dos postos de traballo por persoal funcionario mencionados no 
apartado anterior, poderán seguir sendo provistos con persoal laboral.” 

Artigo 16.- Provisión de postos de traballo e mobilidade  

Modifícase o artigo 7 da Lei 1/2012 de medidas temporais en determinadas 

materias de emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia, que queda 

redactado como segue: 

“Artigo 7. Provisión de postos de traballo e mobilidade 

Non serán ofertados nos concursos de traslados os postos de persoal 
laboral afectados pola disposición transitoria decimo cuarta do texto 
refundido da Lei da Función Pública de Galicia, aprobado polo Decreto 
lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, e pola disposición transitoria décima 
do V Convenio colectivo de persoal laboral da Xunta de Galicia mentres 
non se realicen os procesos selectivos aos que se refiren as ditas 
disposicións.” 

 

Artigo 16.- Integración do persoal laboral fixo das entidades instrumentais 

como persoal laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma  de 

Galicia e aplicación do convenio colectivo único ao persoal laboral temporal 

Modifícase a disposición adicional décimo primeira da Lei 16/2010, do 17 de 

decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral  e do 

sector público autonómico de Galicia, que queda redactada como segue: 
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“Disposición adicional décimo primeira: Integración do persoal laboral 
fixo das entidades instrumentais como persoal laboral da Administración 
xeral da Comunidade Autónoma  de Galicia e aplicación do convenio 
colectivo único ao persoal laboral temporal. 

Un. O Consello da Xunta de Galicia, mediante decreto podera establecer 
os procedementos que habiliten a progresiva integración como persoal 
laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma  de Galicia do 
persoal laboral fixo das entidades instrumentais ás que lles sexa aplicable 
esta lei que non estea sometido á normativa xeral de función pública ou 
ao convenio colectivo do persoal da Xunta de Galicia. 

O establecemento dos devanditos procedementos e das referidas 
condicións de integración será negociado coas organizacións sindicais 
presentes na Mesa Xeral de Empregados Públicos. 

A integración do persoal das entidades instrumentais do ámbito sanitario 
rexerase pola súa normativa específica. 

Dous. Así mesmo, para homoxeneizar o réxime xurídico e condicións de 
traballo aplicables ao persoal, poderá negociarse coas organizacións 
sindicais presentes na Mesa Xeral de Empregados Públicos de Galicia a 
aplicación do Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de 
Galicia, ao persoal laboral temporal das entidades indicadas no primeiro 
parágrafo do apartado anterior que ocupe postos de traballo que fose 
necesario manter. As condicións e prazos nas que se adecuarán as 
retribucións deste persoal ao convenio colectivo único serán iguais  ás 
correspondentes ao persoal laboral fixo do ente que se integre como 
persoal laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma  de 
Galicia.” 
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Artigo 17.- Persoal licenciado ou diplomado da escala de saúde pública e 

administración sanitaria  

O persoal funcionario de carreira licenciado ou diplomado da escala de 
saúde pública e administración sanitaria poderá ocupar con carácter 
temporal, mediante comisión de servizos voluntaria, postos de traballo 
dunha clase diferente á que pertenza, dentro da referida escala, sempre 
que a titulación de acceso da súa clase orixinaria sexa a mesma que a 
requirida para o posto de que se trate. En todo caso, outorgarase 
prioridade ao persoal funcionario que pertenza á mesma clase do posto 
que sexa obxecto de cobertura. 

 

	  	  


