
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Do 16 ao 31 de xaneiro 



   

   

 

 

 

  

 

- 1 - 

 
1. RETRIBUCIÓNS 2018 – PERSOAL AO SERVIZO DA ADMINISTRACIÓN 

AUTONÓMICA 

2. RECOÑECEMENTO MÉDICO - SOLICITUDE DE INSCRICIÓN DE VIXIANZA DA 

SAÚDE PARA PERSOAL DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA XUNTA DE GALICIA 

3. SENTENZA PIONERA DE CSIF. EMPRESAS E ADMINISTRACIÓN DEBEN DE 

PREVIR AS DISCUSIÓN ENTRE COMPAÑEIROS E A VIOLENCIA SICOLÓXICA NO 

TRABALLO 

4. CSIFAYUDA: O SÍNDROME DO PROFESIONAL QUEIMADO 

5. XUNTANZA DO COMITÉ INTERCENTROS DO PERSOAL LABORAL DO V 

CONVENIO: TRASLADOS, PLAN DE ESTABILIDADE, XUBILACIÓNS, 

INCAPACIDADE… 

6. INFORMACIÓN DA XUNTANZA DO COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 

DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

7. INFORMACIÓN SOBRE A REVALORIZACIÓN E COMPLEMENTOS DE CLASES 

PASIVAS 2018 

8. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO 

9. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA  

10. OUTRAS NOVAS: ESTRUTUTAS ORGÁNICAS, ACSUG, LISTAS CONTRATACIÓN, 

PLAN DE FORMACIÓN PERSOAL SERGAS, SELECCIÓN DE PERSOAL, BASES 

COTIZACIÓN 2018, PRESTACIÓN FILLO MENOR 3 ANOS  

11. INICIATIVAS PARA O CENTENARIO DA OIT – ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL DO TRABALLO 

12. CSIF INICIA MOVILIZACIONES POR LA SUBIDA SALARIAL Y LA MEJORA DE 

LAS CONDICIONES LABORALES 

13. CONVENIO AECC-CSIF GALICIA – XANEIRO 2018; “EMPEZA A MOVERTE!”  

 

  

 

 

 

 

 

 



   

   

 

 

 

  

 

- 2 - 

1. RETRIBUCIÓNS 2018 – PERSOAL AO SERVIZO DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

 

PERSOAL FUNCIONARIO 

 

SOLDO, TRIENIOS E DEREITOS PASIVOS 

GRUPO SOLDO MENSUAL TRIENIO 
DEREITOS 
PASIVOS 

MUFACE 
SOLDO  

Paga extra 
TRIENIO  

Paga extra 

A1 1.131,36 43,52  110,14 48,22  698,13  26,85  

A2 978,26  35,48  86,68 37,95  713,45  25,87  

B 855,13  31,14  75,90 33,23  739,07  26,92  

C1 734,51  26,85  66,57 29,15  634,82  23,19  

C2 611,31  18,27  52,67 23,06  605,73  18,09  

E e AA.PP 559,50  13,75  44,90 19,66  559,50  13,75  

 

COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS 

NIVEL 
Compl. 
destino 

mes 

Compl. 
destino 

Ano 

Compl. 
específico 

mes 

Compl. 
específico 

ano 

Compl. 
inform 

mes 

Compl. 
inform  

ano 

Compl.  
paga extra 

xuño 

Compl. 
paga extra 
decembro 

Destino  
paga extra 

xuño 

Destino  
paga extra 
decembro 

Espec. 
paga extra 

xuño 

Espec.  
Paga 
extra 

decembro 

30 988,23 11.858,76 1.532,30 18.205,56 - - 2.520,53 2.520,53 988,23 988,23 1.532,30 1.532,30 

29 886,40 10.636,8. - - - - 886,40 886,40 886,40 886,40 - - 
28-A 849,14 10.189,68 1.164,51 13.835,76 - - 2.013,65 2.013,65 849,14 849,14 1.164,51 1.164,51 

28-B 849,14 10.189,68 1.064,16 12.643,44 - - 1.913,30 1.913,30 849,14 849,14 1.064,16 1.064,16 

27 811,85 9.742,20 - - - - 811,85 811,85 811,85 811,85 - - 
26 712,25 8.547,00 960,20 11.408,28 - - 1.672,45 1.672,45 712,25 712,25 960,20 960,20 

25 631,93 7.583,16 858,04 10.194,48 242,75 2.913,00 1.489,97 1.489,97 631,93 631,93 858,04 858,04 

24 594,64 7.135,68 776,29 9.223,20 226,61 2.719,32 1.370,93 1.370,93 594,64 594,64 776,29 776,29 

23 557,40 6.688,80 - - - - 557,40 557,40 557,40 557,40 - - 
22 520,09 6.241,08 633,26 7.523,88 202,31 2.427,72 1.153,35 1.153,35 520,09 520,09 633,26 633,26 

21 482,88 5.794,56 - - - - 482,88 482,88 482,88 482,88 - - 
20-Esp. Dif. 448,55 5.382,60 573,79 6.817,32 - - 1.022,34 1.022,34 448,55 448,55 573,79 573,79 

20 448,55 5.382,60 517,15 6.144,36 178,04 2.136,48 965,70 965,70 448,55 448,55 517,15 517,15 

19 425,65 5.107,80 - - - - 425,65 425,65 425,65 425,65 - - 
18 402,73 4.832,76 469,80 5.581,80 121,38 1.456,56 872,53 872,53 402,73 402,73 469,80 469,80 

17 379,83 4.557,96 - - - - 379,83 379,83 379,83 379,83 - - 
16-Esp. Dif. 356,97 4.283,64 519,51 6.172,50 - - 876,48 876,48 356,97 356,97 519,51 519,51 

16 356,97 4.283,64 455,85 5.416,08 105,19 1.262,28 812,82 812,82 356,97 356,97 455,85 455,85 

15 334,03 4.008,36 - - - - 334,03 334,03 334,03 334,03 - - 
14-Esp. Dif. 311,16 3.733,92 499,06 5.929,44 - - 810,22 810,22 311,16 311,16 499,06 499,06 

14-gr. E 324,24 3.890,88 449,00 5.334,60 - - 773,24 773,24 324,24 324,24 449,00 449,00 

14 311,16 3.733,92 435,40 5.173,08 97,10 1.165,20 743,47 743,47 308,07 308,07 435,40 435,40 

13 288,22 3.458,64 - - - - 288,22 288,22 288,22 288,22 - - 
12-gr. E 276,46 3.317,52 427,95 5.084,52 - - 704,41 704,41 276,46 276,46 427,95 427,95 

12 265,31 3.183,72 414,98 4.930,44 80,93 971,16 680,29 680,29 265,31 265,31 414,98 414,98 

11 242,40 2.908,80 - - - - 242,40 242,40 242,40 242,40 - - 
10-gr. E 228,74 2.744,88 406,87 4.834,08 - - 635,61 635,61 228,74 228,74 406,87 406,87 

10 219,53 2.634,36 394,54 4.687,56 - - 614,07 614,07 219,53 219,53 394,54 394,54 
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PERSOAL LABORAL (V Convenio) 
 

GRUPOS DE 

CLASIFICACIÓN 
I II 

III  
Cat. 1-59 

III  
Cat. 60 a... 

IV V 

SOLDO E TRIENIOS 

SOLDO MES 1.821,77 1.521,01 1.277,87 1.221,25 1.034,83 927,54 

SOLDO ANUAL 25.504,78 21.294,14 17.890,18 17.097,50 14.487,62 12.985,56 

TRIENIO 29,11 29,11 29,11 29,11 29,11 29,11 

COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS 

Especial dedicación 42,66 42,24 42,24 42,24 42,24 42,24 

Perigosidade 80,13 80,13 80,13 80,13 80,13 80,13 

Toxicidade 80,13 80,13 80,13 80,13 80,13 80,13 

Penosidade 80,13 80,13 80,13 80,13 80,13 80,13 

Dispoñibilidade Horaria 400,67 400,67 400,67 400,67 400,67 400,67 

Funcións 157,95 157,95 157,95 157,95 157,95 157,95 

Adicional xuño 948,95 798,06 798,06 732,45 666,86 601,29 

Adicional decembro 948,95 798,06 798,06 732,45 666,86 601,29 

Equiv. destino xuño 448,55 356,97 356,97 311,16 265,31 219,53 

Equiv. destino dcbro. 448,55 356,97 356,97 311,16 265,31 219,53 

Equiv. específico xuño 500,40 441,09 441,09 421,29 401,55 381,76 

Equiv. específico dcbro. 500,40 441,09 441,09 421,29 401,55 381,76 

SOLDO + COMPLEMENTOS 

SOLDO E ADICIONAL 27.402,68 22.890,26 19.486,30 18.562,40 15.821,34 14.188,14 

SOLDO + COMPLEMENTO 

DE FUNCIÓNS 
29.298,08 24.785,66 21.381,70 20.381,70 17.716,74 16.083,54 

 

OUTROS COMPLEMENTOS DO PERSOAL LABORAL E FUNCIONARIO 

 

Adicional Compl. Específico = Xuño e Decembro (100%) 

Compl. Específico Diferencial Xefes Territoriais (Acordo do 25/06/2009) 206,26 €/mes 

Reparto 10% ano 2008 (Acordo Consello do 30/12/2008) 2017 

Específico 

Diferencial 

-Subalterno con condución de vehículos.   51,15 €/mes 

-Habilitado de persoal.   63,11 €/mes 

-Persoal dos rexistros con horario especial.   70,13 €/mes 

-Aproximación X. Servizo Provincial 28A e 28A   63,11 €/mes 

-Especial dedicación laborais     9,51 €/mes 

Reparto 10% ano 2009 (Acordo Consello do 17/12/2009)  

Específico niveis 10, 12, 16 e 20 (Non aplicable a niveis 14,16 e 20 con específico superior por 

acordos anteriores.) 
    6,33 €/mes 

Especial dedicación laborais     6,33 €/mes 

 

Orde do 15 de xaneiro de 2018 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao 
servizo da Administración autonómica para o ano 2018.  

Lei 8/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180122/AnuncioCA01-160118-0005_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180122/AnuncioCA01-160118-0005_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171228/AnuncioC3B0-221217-0001_gl.html
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2. RECOÑECEMENTO MÉDICO - SOLICITUDE DE INSCRICIÓN DE VIXIANZA DA SAÚDE PARA 

PERSOAL DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA XUNTA DE GALICIA 

VIC. E CONS. DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA - DOG, 1 DE FEBREIRO  

Resolución do 15 de xaneiro de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade á campaña da vixilancia periódica da 

saúde para o ano 2018 no ámbito da Administración xeral da Xunta de Galicia. 

OBXECTO 

Prestación da vixilancia da saúde ao persoal empregado público en función dos riscos inherentes ao traballo, 

segundo o disposto no artigo 22 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

É aplicable a todos/as os/as traballadores/as da Administración xeral da Xunta de Galicia, agás o 

persoal que presta servizos nos centros docentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria, ao persoal e centros dependentes do Servizo Galego de Saúde e ao persoal de entes públicos 

e fundacións. 

INSCRICIÓN 

A inscrición previa realizarase de forma telemática no formulario de petición 

de recoñecemento, que está dispoñible na páxina web da Xunta de Galicia 

(Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 

Xustiza-Servizo de Prevención de Riscos Laborais): www.xunta.gal/riscos. 

A inscrición debe incluír todos os datos que figuren no formulario. A falta 

dalgún deles impedirá a tramitación da solicitude. 

Toda inscrición xerará un xustificante do co nsentimento que se deberá 

presentar o día concertado para realizar a vixilancia da saúde. 

O prazo de inscrición rematará transcorridos 30 días naturais a partir do 

día seguinte ao da publicación da resolución no DOG, agás persoal de nova 

incorporación, o persoal que se incorpore ao traballo tras unha ausencia 

prolongada por motivos de saúde e o persoal que durante o prazo de 

solicitude estea gozando das vacacións. Nestes supostos deberá presentarse 

a debida xustificación ante o Servizo de Prevención de Riscos Laborais. 

As/os responsables dos distintos centros de traballo facilitarán os medios necesarios para a inscrición. 

CITACIÓNS 

A falta de asistencia á cita implicará, agás causa de forza maior debidamente xustificada ante o Servizo de 

Prevención de Riscos Laborais no prazo de cinco días, que o/a traballador/a renuncia ao recoñecemento 

médico de forma voluntaria. 

RESULTADOS E ENTREGA DOS INFORMES DA VIXILANCIA DA SAÚDE 

Os resultados da vixilancia da saúde serán subscritos polo facultativo competente, teñen carácter persoal e 

reservado, e a entrega farase preferiblemente de forma telemática a cada traballador/a. 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180201/AnuncioG0244-170118-0005_gl.html
www.xunta.gal/riscos
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3. SENTENZA PIONERA DE CSIF. EMPRESAS E ADMINISTRACIÓN DEBEN DE PREVIR AS 

DISCUSIÓN ENTRE COMPAÑEIROS E A VIOLENCIA SICOLÓXICA NO TRABALLO 

 

Falta de respaldo dos xefes, ordes contraditoras e pouco claras, falta de autonomía e  tarefas 

excesivas, favorecen o mal clima laboral. 

O TSJ de Cataluña confirma ao Concello de Figueres (Xirona) o pago dunha indemnización 

polos conflitos persoais no seo da policía local 

Empresas e administracións públicas deben adoptar as medidas adecuadas en materia de prevención 

laboral para evitar e previr situacións de conflito, discusións e violencia psicolóxica entre os empregados 

e empregadas do persoal. 

A Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSIF), sindicato máis representativo nas 

administracións públicas e con presenza crecente no sector privado, logrou unha sentenza exemplar por 

parte do Tribunal Superior de Xustiza Cataluña (TSC) que aborda este tipo de situacións. 

Neste caso, o TSJ confirmou unha sentenza previa do Xulgado 

do Social, pola que se condena ao Concello de Figueres a 

abonar a unha policía da Garda Urbana 25.000 euros en 

concepto de indemnización polos danos e prexuízos 

derivados dunha situación de conflitos persoais cos 

seus compañeiros, prolongada durante varios anos. 

Desde CSIF consideramos que se trata dunha sentenza moi 

significativa porque aborda situacións, lamentablemente, 

moi habituais no ámbito laboral, como son as discusións 

e situacións de conflito enquistadas entre compañeiros 

de traballo. 

A demandante, representada por CSIF, ao longo de 15 anos, sufriu diferentes baixas laborais 

provocadas por conflitos interpersoais, violencia psicolóxica, e os niveis de crispación entre 

os diferentes membros do corpo policial. A sentenza relata diferentes episodios de denuncias 

cruzadas de inxurias, comentarios despectivos e ameazantes en Facebook, coacción, prevaricación, 

acusacións falsas, acoso laboral… 

A sentenza incorpora un informe dunha mutua de prevención de riscos laborais onde apúntanse 

situacións que inciden de maneira negativa nas relacións entre compañeiros: falta de apoio ou 

respaldo por parte dos superiores; falta de autonomía para adoptar decisións; falta de claridade nas 

ordes, responsabilidades e tempos de traballo; instrucións contradicións ou a asignación de tarefas que 

exceden ao posto de traballo. 

Neste este sentido, a sentenza, fai preciso establecer medidas para clarificar roles, funcións, categorías 

xerárquicas e sobre todo, formas de actuar e comportarse, así como a necesidade de establecer un 

protocolo de acoso psicolóxico/sexual. 

Segundo a sentenza, o Concello era perfecto coñecedor das “tensas e belixerantes relacións persoais 

que lacraban a convivencia laboral no departamento de Policía Local” e “pese ao notorio e público das 

desaveniencias” non adoptou as medidas adecuadas en materia de prevención de riscos laborais. 
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4. CSIFAYUDA: O SÍNDROME DO PROFESIONAL QUEIMADO 

 

A síndrome do profesional queimado ou Burnout é un trastorno emocional de creación recente vinculado ao 

ámbito laboral, ao estrés causado polo traballo e ao estilo de vida do empregado. 

Os indicios mais comúns son a depresión e/ou ansiedade, chegando a afectar á vida social e familiar do 

traballador. Adoita darse con maior asiduidade en persoas que elixiron o seu oficio de xeito vocacional. 

SINTOMAS 

As principais manifestacións desta síndrome son: 

· Baixo rendemento 

· Sentimento de afogamento, fracaso e impotencia 

· Baixa autoestima 

· Pouca realización persoal 

· Estado permanente de nerviosismo 

· Dificultade para concentrarse 

· Comportamentos agresivos 

· Dor de cabeza 

· Taquicardia 

· Insomnio 

CAUSAS 

Os principais detonantes da síndrome do profesional queimado son a contorna e as condicións laborais. 

Si o traballador está exposto de xeito continuo a: 

- altos niveis de estrés e/ou esixencia, 

- carga de traballo excesiva, 

- pouca autonomía,  

- malas relacións no traballo, 

- ausencia de apoio na súa contorna, 

- falta de formación para desempeñar as tarefas, etc. 

É moi probable que desenvolva a síndrome. 

FACTORES DE RISCO 

- Falta de organización no traballo 

O exceso de burocratización sen apoio específico; a falta de tempo para organizar as 

tarefas (que levan a que o traballador nunca saia á súa hora e teña que levarse traballo a casa) ou non 

contemplar as substitucións por baixas temporais poden elevar os niveis de estrés e, a longo prazo, propiciar 

a síndrome. 

- Altas expectativas interpersoais 

Moitas veces, as nosas expectativas non se axustan á realidade e poden xerar certo grao de frustración. Si 

esas expectativas son moi altas e non se compren, o traballador pode desenvolver síntomas como 

ansiedade, apatía ou tristeza. 
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- Calidades persoais 

Determinadas persoas son máis propensas a padecer a síndrome do traballador queimado. 

Ante unha situación estresante, as persoas conform¡stas, inseguras e dependentes teñen máis posibilidades 

de sufrir depresión. 

EXTRATEXIAS DE PREVENCIÓN 

As estratexias relacionadas coa prevención ante unha situación ameazante teñen como finalidade, na 

maioría dos casos, manexar a resposta ao estrés. 

Están clasificadas en tres categorías: 

1. Individuais ou persoais: 

Teñen como obxectivo ensinar as persoas estratexias que permitan afrontar o estrés e previr as 

súas consecuencias. Pódense dar en calquera momento, ata antes de que se presenten os primeiros 

síntomas do Burnout, xa que pode previr a súa aparición. 

Diríxense a regular as emocións, desenvolver habilidades comunicativas, adestrarse na solución de 

problemas e o manexo eficaz do tempo, e adoptar estilos de vida saudables. 

Algunhas medidas recomendadas poden ser: 

- Non sobrecargarse de tarefas 

- Desafogarse ante as situacións que inquieten ou preocupen 

- Delimitar as funcións, clarificar en que ámbitos é responsable cada 

un, e cantas tarefas pódense asumir sen chegar a desbordarse 

- Aprender a controlar as emocións, non enfadarse, intentar expoñer 

as queixas baseadas en feitos concretos e propoñendo solución  

- En momentos de presión, saber pedir axuda  

Outros aspectos importantes: 

- Levar unha vida sa, unha nutrición equilibrada, durmir un número de horas suficientes, facer 

exercicio físico con regularidade. Intentar non abusar do café, tabaco, alcohol e outros estimulantes  

- Manter unhas relacións interpersoais satisfactorias, compartindo emocións e sentimentos cos 

amigos e familiares  

- Dedicar unha parte da xornada ó tempo libre 

- Desenvolver habilidades comunicativas. As habilidades son aprendidas coa experiencia, aínda que 

é tamén importante o modo en que se recibe e integra a mensaxe. 

2. Grupais e interpersoais  

Este tipo de síndrome ten a súa orixe no deterioro das relacións interpersoais de carácter 

profesional que se establecen na contorna laboral, por iso é moi importante saber coidalas. Débese 

buscar o apoio social no traballo: contar con relacións interpersoais de calidade é unha das principais 

necesidades do ser humano.  

Segundo Pines (1983) existen seis formas de ofrecer apoio social (escoita 

activa, apoio técnico, crear retos, implicarse...). Pero tamén é importante 

adestrar as habilidades sociais: debemos aprender a ofrecer e recibir apoio 

social no traballo, xa sexa de forma individual ou grupal. Aprender en grupo 

pode conformar un importante marco de referencia para o individuo, de feito 

facilita que os comportamentos aprendidos perduren. Ademais, pode 
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constituír un escenario natural para avaliar as habilidades sociais e é un contexto onde ofrecer apoio e axuda 

mutua. 

3. Organizacionais 

A implicación da organización da empresa/administración en desenvolver programas de prevención dirixidos 

a mellorar o ambiente e o clima da organización é moi importante pois o foco da síndrome do profesional 

queimado sitúase no contexto laboral. 

Algunhas medidas a tomar en conta:  

- Promover o traballo en equipo para mellorar o clima laboral 

- Aumentar o grado de autonomía y control do traballo 

- Dispoñer da análise e definición dos postos de traballo  

- Establecer liñas claras de autoridade e responsabilidade 

- Aumentar as recompensas aos traballadores 

- Definir competencias e responsabilidades de forma precisa e realista 

- Mellorar as redes de comunicación e promover a participación 

- Fomentar a colaboración na organización 

- Fomentar a flexibilidade horaria 

- Promover a seguridade no emprego 

COMO PREVIR O SÍNDROME DE BURNOUT? 

Podemos realizar tres tipos de accións preventivas: 

 Prevención primaria: é a intervención máis coherente cos principios dun sistema de xestión da 

prevención de riscos laborais porque vai dirixida á organización e ás condutas de grupo. Nesta fase, 

a figura do delegado de prevención faise imprescindible para solicitar do empresario medidas 

encamiñadas a protexer a saúde e a seguridade dos traballadores. 

 Prevención secundaria: está orientada cara ao individuo co fin de motivar cambios na súa actitude 

e intentar mellorar os seus recursos para afrontar a súa situación. O máis destacado neste tipo de 

prevención é que facilita ao individuo as ferramentas adecuadas para a frontar a situación con éxito: 

formación, terapias... 

 Prevención terciaria: enfocada na cultura reparadora máis que na preventiva. Trátase da acción 

onde se afrontan os posibles danos ocasionados na saúde do afectado. O delegado de prevención 

xoga un papel destacado nesta fase xa que debe acompañar e orientar en todo momento á persoa 

afectada 

COMO AFRONTAR O SÍNDROME? 

- ldentifica e administra os factores de estrés no traballo. 

- Avalía as túas opcións e fala co teu superior, talvez poida axudarche. 

- Busca apoio ao teu ao redor. Recorda que podes acudir ao área de 

Prevención de Riscos laborais de CSIF na túa provincia. 

- Axusta a túa actitude e redescubre os aspectos agradables do teu posto. 

- Avalía os teus intereses, habilidades e paixóns, axudarache a decidir. 

- Fai algo de exercicio. Practicar algún deporte axuda a reducir o nivel de 

estrés. 
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5. XUNTANZA DO COMITÉ INTERCENTROS DO PERSOAL LABORAL DO V CONVENIO: 

TRASLADOS, PLAN DE ESTABILIDADE, XUBILACIÓNS, INCAPACIDADE…(16/01/2018) 

 

CSIF non se fai responsable da veracidade das informacións facilitadas polo director xeral de 

Función Pública. Así mesmo, tampouco se fai responsable do cumprimento dos cronogramas 

facilitados polo director xeral de Función Pública. 

O martes, 16 de xaneiro do 2018, mantivemos, no ámbito do Comité Intercentros do persoal laboral da 

Xunta de Galicia, unha xuntanza coa Dirección Xeral da Función Pública có seguinte orde do día: 

1. Concurso de traslados do persoal laboral.  

2. Plan de estabilidade. 

3. Xubilacións parciais. 

4. Adscricións temporais. 

5. Adxudicación de postos en situacións de incapacidade total. 

6. Rogos e preguntas. 

1.-Concurso de traslados do persoal laboral 

O Director Xeral da Función Pública expón que están a rematar coa agrupación, das distintas categorías dos 

grupos IV e V do persoal laboral, en ramas funcionais. Asemade anuncia que no mes de febreiro remitirá 

para a súa negociación as bases da convocatoria do concurso de traslados dos grupos IV e V. 

Dende a CSIF lembrámoslle que leva anos mentindo descaradamente ao persoal laboral coa 

negociación das bases do concurso de traslados. O derradeiro engano tivo lugar en outubro do pasado ano, 

nunha xuntanza na que o Sr. Barreiro anunciou que as bases do concurso se remitirían entre novembro e 

decembro do 2017. Xa veremos esta vez … 

CSIF tamén esixiu a convocatoria do concurso de traslados dos grupos I, II e III, sen obter 

resposta positiva. Polo de agora nada de nada… 

2.-Plan de estabilidade 

O director expón que se está a traballar na OPE 2018, e que nela se recollerán prazas que cumpran os 

criterios establecidos no acordo de estabilización asinado pola CSIF co goberno central o pasado ano, é 

dicir, 

 Prazas cubertas por persoal declarado indefinido non fixo. 

 Prazas cubertas por persoal temporal anterior ao 1 de xaneiro de 2005. 

 Prazas ocupadas de forma temporal alo menos entre ó 31/12/2013 e o 31/12/2016 (3 

anos). 

Neste senso, lembramos que as negociacións estanse a levar a cabo no ámbito da comisión de 

seguimento do acordo de estabilización de emprego asinado pola CSIF co goberno da Xunta de Galicia 

para o desenrolo do acordo de Madrid. Nesa comisión, a CSIF propuxo que os datos para a negociación das 

prazas a convocar se remitiran en forma de “buzón de postos”, co obxectivo de facilitar a identificación 

das prazas que cumpran cós requisitos do acordo de estabilización. Dita proposta é aceptada por 

Función Pública. 
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Asemade, e contra a opinión da CSIF, o director volve a anunciar que os procesos se farán para 

persoal funcionario naquelas categorías de persoal laboral nas que se teña previsto a súa 

funcionarización. Ditos procesos faranse por concurso-oposición e computará o tempo traballado como 

persoal laboral. A valoración da fase de concurso achegarase ao tope legal establecido (40%  do total do 

proceso). 

3.-Xubilación parcial 

Tras a problemática xurdida coa xubilación especial (aos 64 anos) dos traballadores acollidos previamente 

a xubilación parcial, acláranse as seguintes cuestións: 

-Únicamente se poden acoller a xubilación especial aos 64 anos aqueles traballadores que previamente 

teñan concedida a xubilación parcial. 

-Dado que a seguridade social obriga a facer un contrato a tempo completo para autorizar a xubilación 

aos 64, pódense producir tres situacións: 

1. Que o relevista do xubilado parcial (que agora quere acceder á 

especial) acepte a ampliación do tempo de traballo ao 100%. Se 

autoriza sen problema a xubilación. 

2. Que o relevista non acepte. Neste caso se hai vacante na con 
sellería tampouco hai problema. Se cubre unha vacante con un 

contrato a tempo completo e se autoriza a xubilación. 

3. Que o relevista non acepte e non haxa vacante na propia 

Consellería. Neste caso non se autoriza a xubilación especial. 

Para este último caso, a CSIF propuxo buscar vacante en outra Consellería, pero a xustificación da Función 

Pública para rexeitar a nosa proposta é que se esixe que o contrato se faga baixo a mesma conta de 

cotización, e que cada consellería ten unha conta diferente. 

Asemade dende a CSIF propuxemos o inicio de negociación para acadar un novo acordo de 

xubilación parcial a partir do ano 2019 (o actual remata o 31 de decembro). Neste senso, e coñecedores 

da nova normativa da seguridade social, máis restritiva coas condición da xubilación parcial (só se pode 

chegar ao 50% fronte o 75% actual) propuxemos pactar neste novo acordo a posibilidade de 

acumular en anos completos o tempo de traballo, acadando na práctica unha sorte de xubilación 

anticipada. 

O director resposta que estudarán a nosa proposta. 

4.-Adscricións temporais 

A CSIF ratificou a proposta acordada fai meses no seo do Comité Intercentros para tentar chegar a un 

acordo coa Consellería de Facenda que permita a solicitude de adscricións temporais en categorías 

distintas, sempre dentro do mesmo grupo. 

O Director quere restrinxir o acordo ao grupo V, sen dar un só argumento válido para discriminar ao resto 

dos grupos. 

Tamén rexeitamos o criterio do menor salario para denegar traballos de superior categoría nos 

casos en que a solicitude se faga dende o mesmo grupo o superior. Non e o diñeiro o que move moitas 

veces a un traballador a pedir unha praza en réxime de superior categoría (distancia ao domicilio, tempo de 

traballo, horarios…) 
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5.-Adxudicación de postos en situación de incapacidade permanente total 

A CSIF foi a única organización sindical que rexeitou a adxudicación de postos do SPDCIF a 

traballadores coa declaración de incapacidade permanente total. Lembramos que xa levamos varios 

casos de ceses de traballadores temporais do SPDCIF (que ocupaban prazas de 3 ou 9 meses) 

pola adxudicación, decidida na Comisión Paritaria, dos seus postos a traballadores de fóra do 

SPDCIF actualmente en situación de incapacidade permanente total. CSIF está totalmente de acordo 

coa súa reincorporación á Xunta, pero non en un servizo de emerxencias. 

6.-Rogos e preguntas 

 Publicación no DOG da convocatoria do proceso selectivo de Camareiro/a Limpador/a: Se prevé no 

mes de febreiro. 

 Asuntos propios no ano 2018 do persoal a quendas: Se negan a deixar de discriminar a dito persoal 

 Permutas entre persoal temporal: Estudarán a recentes sentencias. Non parece que as vaian a 

autorizar. 

 Negociación dun novo decreto de listas. 

O director négase a negociar. E o máis incrible é que di que Función Pública nunca propuxo a negociación 

dun novo decreto de listas. Pero a mentira ten as patas moi curtas, e os representantes da CSIF 

lembrámoslle que no ano 2011 solicitou ás organización sindicais alegación ao decreto 37/2006 para a 

negociación dun novo decreto. 

Pero iso non é todo; A propia Lei de organización e funcionamento da administración xeral e do sector 

público autonómico de Galicia do ano 2010, aprobada por esta administración, recolle a obriga da 

negociación dun novo decreto para adaptalo a lei nun prazo de 6 meses dende a súa publicación.  

E xa van máis de 7 anos… 

6. INFORMACIÓN DA XUNTANZA DO COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL DA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

 

O venres 26 de xaneiro tivo lugar o pleno do comité de Seguridade e Saúde Laboral da Consellería de Política 

Social en Santiago, donde se trataron os seguintes puntos na orde do día: 

1.Valoracións psicosociais. 

1.1 En canto á valoración psicosocial do CAPD, CSIF fai constar que o problema máis importante do resultado 

da enquisa reside na administración do centro, un problema xa coñecido, sabemos que a nova directora fixo 

reunións con tódolos departamentos do centro. 

1.2 En canto á valoración psicosocial da Residencia de Maiores de Oleiros CSIF fai constar que é a enquisa 

co resultado de risco mais elevado ca media nacional especialmente no departamento de enfermaría o que 

supón que é imprescindible adoptar medidas ao respecto. Sabemos que non se fixeron reunións por 

departamentos tal e como se acordou na reunión do grupo de traballo sobre o resultado final da enquisa. 

Debido a ausencia de información das medidas adoptadas polos dous centros, se vai a constituír o grupo de 

traballo para facer un seguimento no mes de febreiro. 

1.3 En canto á valoración psicosocial de centro de menores San Xosé de Calasanz, o resultado é satisfactorio. 
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1.4 En canto á valoración psicosocial da residencia de maiores de Pontevedra se detectan maiores problemas 

no departamento de enfermaría e gobernantía, a Xefa Territorial de Pontevedra comenta que teñen intención 

de dar os días que se deben ao persoal (ap e compensacións) derivados da falta de cobertura e da plantilla 

insuficiente. 

2. Calendario de actuacións para os estudios de riscos psicosociais no 2018. 

Se establece o seguinte: 

- Residencia de maiores da Pobra do Caramiñal. 

- Residencia de maiores da Estrada.  

- Residencia de maiores da Milagrosa. 

- Residencia de tempo libre de Panxón. 

- E.V.O de Torrecedeira. 

- Residencia de maiores de Burela. 

- Centro de menores Santo Anxo de Rábade. 

Darase comezo no mes de febreiro e se irán desenvolvendo ao longo do ano 2018. 

3.Programa do servizo de prevención de riscos laborais. 

O servizo de Prevención entrega aos membros do Comité do programa de actuación sobre prevención de 

riscos laborais para o ano 2018. 

4. Informe do estado das obras previstas para a residencia de maiores de Oleiros 

e residencia de maiores de Pontevedra. 

En canto as obras de Oleiros (escrito enviado por CSIF o 19/10/2017), ao longo do ano 2018 se reformará 

o segundo andar incluído o chan da cociña que será cambiado por un chan de vinilo antideslizante 

(aproximadamente en seis meses), actualmente se está a cambiar o forno poñendo un sistema de extracción 

que solucione o problema de condensación. 

O chan das distintas unidades se empezará a cambiar una vez finalizadas as obras do segundo andar, se irá 

modificando por sectores de xeito que se ocasione o menor trastorno posible tanto para os usuarios como 

para o persoal. 

Se prevé a realización das obras ao longo de 2 a 3 anos. 

En canto as obras de Campolongo, se ten previsto instalar un túnel de lavado con un sistema de extracción, 

en relación as descargas eléctricas que sufre o persoal de lavandería na manipulación dunha secadora, se 

vai a enviar un electricista a valorar a situación e comprobar a gravidade do problema. 

Na residencia Porta do Camiño se empezarán as obras en breve co cambio das ventás, hai un proxecto de 

cambio de cuberta pero mais adiante. 

5. Información sobre a bacteria “klebsiella pneumoniae” 

En relación a este tema, CSIF manifesta que os centros non dispoñen de áreas de illamento igual que teñen 

no CRAPD de Vigo, están a utilizarse as áreas de coidados especiais e no caso de Volta do Castro dúas 

habitacións individuais. 
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É importante o emprego de medidas de protección universais así como dispor do material necesario para a 

manipulación de residentes con illamento. 

CSIF solicita maior colaboración entre SERGAS e Política Social no control e manexo dos illamentos. Non 

podemos aceptar que cando un usuario dun centro chegue ao servizo de urxencias o persoal que o acompaña 

se entere de que esa persoa ten activado por medicina preventiva un protocolo de illamento a falta de 

comunicación está a crear alarma social no persoal dos centros que teñen dúbidas do rigor no manexo dos 

casos. 

6. Varios: 

Ante a intensidade e o incremento de agresións (verbais e físicas) por parte de familias de usuarios e 

usuarios con patoloxía mental CSIF solicita: 

- Actuacións ante as condutas agresivas de familiares, non podemos aceptar cómo válido a cesión a 

chantaxes para obviar o problema xa que esto ocasionaría unha falta total de autoridade do persoal e 

agravaría mais si cabe o problema. 

- É necesario establecer un horario de visitas de acordo a actual situación dos centros, así mesmo é 

fundamental o manexo de este tipo de condutas por persoal formado en mediación de conflictos. 

- Solicitamos un protocolo para o manexo de usuarios con patoloxía mental que están a ingresar 

nos nosos centros, tamén é fundamental a ubicación sectorizada de este tipo de usuarios así cómo a súa 

atención por persoal debidamente formado ( saúde mental é unha especialidade da enfermería). 

- Tendo en conta que o ingreso se debe a un acordo entre a Consellería de Política Social e SERGAS, 

solicitamos unha estreita colaboración no tratamento e seguimento dos usuarios con patoloxía mental. 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE A REVALORIZACIÓN E COMPLEMENTOS DE CLASES PASIVAS 2018  

 

O persoal civil incluído no Réxime de Clases Pasivas do Estado ao momento de ser xubilado e que, no seu 

caso, teña cotizados máis de 15 anos efectivos ao Estado, causará no seu favor DEREITO Á PENSIÓN 

DE XUBILACIÓN, que será ORDINARIA ou EXTRAORDINARIA segundo que o seu feito causante 

prodúzase en circunstancias ordinarias ou por razón de lesión producida en acto de servizo ou como 

consecuencia do mesmo. 

O Real Decreto 1079/2017, de 29 de decembro, establece a revalorización e complementos de pensións de 

Clases Pasivas para o exercicio 2018. Nel recóllense as contías dos haberes reguladores das pensións de 

xubilación para cada un dos grupos nos que se encadran os funcionarios públicos acolleitos ao réxime de 

clases pasivas. 

A Lei 3/2017, de 27 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017 (xa que aínda non se 

aprobaron os Orzamentos Xerais para 2018) establecen as porcentaxes que se aplicarán a eses 

haberes reguladores para calcular a pensión mensual que percibirá o beneficiario, en función do número 

de anos de servizos prestados, e que vos ofrecemos na táboa seguinte. 

O INCREMENTO DESTES HABERES REGULADORES É DUN 0,25% SOBRE Os DO ANO ANTERIOR. 

Para xubilarse e empezar a percibir a pensión non é necesario acharse en activo no momento da xubilación. 

Un funcionario pode xubilarse aínda que estea en excedencia ou perda a súa condición de funcionario. O 

dereito a percibir pensión de Clases Pasivas non está condicionado por haber cotizado nun período 

inmediatamente anterior a xubilación (salvo casos de cómputo recíproco), nin prescribe por non solicitar a 

pensión a tempo, nin por faltas ou delitos que supoñan perder a condición de funcionario. 
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PERÍODO DE CARENCIA  

Para causar dereito a pensión ordinaria de xubilación é requisito indispensable completar un período 

mínimo de 15 anos de servizos efectivos ao Estado. 

TIPOS DE XUBILACIÓN  

É a xubilación (persoal civil) do funcionario e pode producirse por distintos motivos: 

 

A xubilación forzosa dos funcionarios públicos declárase de oficio ao cumprir 65 anos de idade. 

Os funcionarios civís da Administración Xeral do Estado e das entidades de dereito público vinculadas ou 

dependentes dela poderán optar pola prolongación de a permanencia en o servizo activo ata que 

cumpran, como máximo, os setenta anos de idade, de acordo co seguinte PROCEDEMENTO:  

1º ESCRITO DIRIXIDO Ao ÓRGANO DE XUBILACIÓN, do que dará conta á xefatura de persoal do 

centro onde está destinado, e que deberá presentarse con polo menos dous meses de anticipación 

ao cumprimento da idade de xubilación forzosa. (Dita solicitude comportará automáticamente a non 

iniciación do procedemento de xubilación forzosa, ou a suspensión do mesmo si xa se iniciou) 

2º O ÓRGANO COMPETENTE DICTARÁ RESOLUCIÓN motivada no prazo dun mes desde a data 

da solicitude, que só poderá ser negativa cando o interesado non cumpra o requisito de idade ou cando 

presentase a solicitude fóra de prazo de dous meses, indicado anteriormente. 

3º En todo caso, SI ANTES DE 15 DÍAS DE A DATA DE CUMPRIMENTO DA IDADE DE 

XUBILACIÓN FORZOSA non recaera resolución expresa, entenderase estimada a solicitude 

do interesado (silencio administrativo en positivo). 

O FUNCIONARIO PODE POÑER FIN Á PROLONGACIÓN DA PERMANENCIA NO SERVIZO ACTIVO, 

comunicando ao órgano competente a data prevista por el para a súa xubilación forzosa por idade, cunha 

antelación mínima de tres meses a esa data. 

 

Declárase, de oficio ou a instancia de parte, cando o interesado veña afectado por unha "lesión ou proceso 

patolóxico, somático ou psíquico que estea estabilizado e sexa irreversible ou de remota ou incerta 

reversibilidade, que lle imposibilite totalmente para o desempeño das funcións propias do seu Corpo, Escala, 

praza ou carreira". 

 

Os funcionarios públicos incluídos no Réxime de Clases Pasivas poden xubilarse voluntariamente desde que 

cumpran os 60 anos de idade, sempre que teñan recoñecidos 30 anos de servizos ao Estado.  

O procedemento iniciarase polo funcionario interesado, mediante escrito no que deberá indicar 

necesariamente a data na que desexa xubilarse e haberá de presentar ante o órgano de xubilación, polo 

menos, tres meses antes da data de xubilación solicitada.  

CÁLCULO DA PENSIÓN  

A contía da pensión ordinaria determínase aplicando ao haber regulador que corresponda, segundo o 

Corpo ou categoría do funcionario, a porcentaxe establecida en función do número de anos completos de 

servizos efectivos ao Estado. 

Haberes reguladores (bases para o cálculo das pensións de Clases Pasivas): fíxanse anualmente na Lei 

de Orzamentos Xerais do Estado para cada grupo, subgrupo (EBEP Real Decreto Lexislativo 5/2015) de 

clasificación en que se encadran os distintos Corpos, Escalas, prazas ou empregos de funcionarios. 
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Á base ou haber regulador que corresponda aplicarase a porcentaxe 3 que proceda de acordo coa seguinte 

escala: 

 

PENSIÓNS DE CLASES PASIVAS PARA O EXERCICIO 2018 

36121,84 PENSIÓN MÁXIMA ANUAL 2580.12 PENSIÓN MÁXIMA MENSUAL (14 MENSUALIDADES) 

HABER REGULADOR 
ANUAL 

GRUPO A1 GRUPOA2 GRUPO B GRUPO C1 GRUPO C2 GRUPO E 

40.561,32 31.933,78 27.953,57 24.517,24 19.397,20 16.537,66 

PENSIÓN MENSUAL (14 MENSUALIDADES ) 

AÑOS % Grupos A1 Grupo A2 Grupo B Grupo C1 Grupo C2 Grupo E 

15 26,92 779,93 613,82 537,50 471,43 372,97 317,99 

16 30,57 885,68 697,05 610,38 535,35 423,55 361,10 

17 34,23 991,72 780,51 683,45 599,44 474,25 404,34 

18 37,88 1097,47 863,73 756,34 663,36 524,83 447,46 

19 41,54 1203,51 947,19 829,42 727,45 575,54 490,68 

20 45,19 1309,25 1030,42 902,29 791,37 626,10 533,80 

21 48,84 1415,29 1113,65 975,17 855,29 676,68 576,92 

22 52,52 1521,62 1197,60 1048,66 919,74 727,66 620,39 

23 56,15 1626,80 1280,32 1121,13 983,31 777,96 663,27 

24 59,81 1732,83 1363,78 1194,21 1047,40 826,61 706,50 

25 63,46 1838,59 1447,06 1267,09 1111,32 879,23 749,62 

26 67,11 1944,33 1530,24 1339,96 1175,24 929,81 792,74 

27 70,77 2050,37 1613,69 1413,04 1239,34 980,52 835,96 

28 74,42 2156,12 1696,92 1485,93 1303,26 1031,09 879,08 

29 78,08 2262,15 1780,43 1559,00 1367,35 1081,80 922,30 

30 81,73 2367,91 1863,60 1631,88 1431,27 1132,36 965,44 

31 85,38 2473,66 1946,82 1704,76 1495,19 1182,94 1008,56 

32 89,04 MAX. 
2580,12 

2030,28 1777,83 1559,29 1233,65 1051,78 

33 92,69 MAX. 
2580,12 

2113,51 1850,72 1623,21 1284,22 1094,90 

34 96,35 MAX. 
2580,12 

2196,97 1923,80 1687,30 1334,93 1138,14 

35 ou + 100 MAX. 
2580,12 

2280,20 1996,68 1751,23 1385,51 1181,26 
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HABER REGULADOR 2018 

Grupo / Subgrupo EBEP Haber regulador en € 

A1 

A2 

B 

C1 

C2  

E (Lei 30/1984) e Agrupaciones profesionais (EBEP) 

40.561,32 

31.933,78 

27.953,57 

24.517,24 

19.397,20 

16.537,66 

 
COMPLEMENTO DE MATERNIDAD NAS PENSIÓNS  

A Disposición Final Primeira da Lei 48/2015, de 29 de outubro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 

2016, modifica con efectos de 1 de xaneiro de 2016 o texto refundido da Lei de Clases Pasivas do Estado, 

aprobado por Real Decreto Lexislativo 670/1987, de 30 de abril. Engade a ese texto unha disposición 

adicional, a décimo oitava, que establece o recoñecemento dun complemento de pensión ás Funcionarias 

que haxan ter fillos naturais ou adoptados e sexan beneficiarias de pensións de xubilación ou retiro de 

carácter forzoso ou por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade ou viuvedade que se 

causen a partir do 1 de xaneiro de 2016 no Réxime de Clases Pasivas do Estado. De igual xeito, o 

complemento está recoñecido ás traballadoras xubiladas en réxime de Seguridade Social (R.D. 

Lexislativo 8/2015, Art. 60) 

O complemento irá en función do número de fillos nados ou adoptados con anterioridade ao feito causante 

da pensión  e calcularase aplicando á pensión concedida a porcentaxe indicada na seguinte táboa: 

 

 

  

  

 

 

 

Aspectos a ter en conta no complemento de maternidade nas pensións: 

 Cando a pensión concedida á funcionaria sexa a pensión máxima establecida para ese ano (2567.28 

para 2016) unicamente poderá cobrar o 50% do complemento por maternidade que lle correspondeu. 

 Cando a pensión concedida á funcionaria non alcance o límite máximo establecido para ese ano 

(2567.28 para 2016), pero con ese complemento supere esa cifra cobrará os 2567.28 máis o 50% 

da cantidade que exceda desa cifra no cálculo que lle correspondeu. 

 O complemento por maternidade non se terá en conta para calcular a base reguladora cando se trata 

do recoñecemento de pensións en favor dos familiares.  

 No caso de gozar de máis dunha pensión pública de xubilación abonarase unicamente o complemento 

de maternidade de maior contía. 

FILLOS 
PORCENTAXE DE 

AUMENTO 

2 5 % 

3 10% 

4 ó más 15% 

Establécese un complemento á pensión 

para as funcionarias xubiladas forzosas 

que se xubilen a partir do 1 de xaneiro de 

2016 e haxan ter dous ou máis fillos. 
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 En caso de concurrencia de pensión de xubilación e viuvedade, abonarase o complemento é aplicable, 

nas mesmas condicións ás xubiladas da Seguridade Social complemento correspondente á pensión 

de xubilación.  

 O complemento por maternidade estará suxeito ao réxime xurídico da pensión sobre a que se 

calculou. 

 O complemento por maternidade é compatible co complemento a mínimos. 

 

 

CALCULA  A TÚA FUTURA PENSIÓN DE XUBILACIÓN  

 

DIRECCIÓNS E TELÉFONOS  

Teléfono gratuito de Información de Clases Pasivas: 900 503 055 

 

NORMATIVA APLICABLE: ACCESO A TODA A INFORMACIÓN SOBRE PENSIÓNS CLASES PASIVAS 

 Real Decreto Lexislativo 670/1987, de 30 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de 

Clases Pasivas do Estado (BOE do 27/5/1987) 

 Real Decreto 691/1991, de 12 de abril, sobre cómputo recíproco de cotas entre réximes de 

Seguridade Social (BOE do 1/5/1991) 

 Real Decreto 851/1992, de 10 de xullo, polo que se regulan determinadas pensións extraordinarias 

causada por actos de terrorismo (BOE do 1/8/1992) 

 Real Decreto 2072/1999, de 30 de novembro, sobre transferencias recíprocas de dereitos entre o 

sistema de previsión social do persoal das Comunidades Europeas e os réximes públicos de previsión 

social españois (BOE do 18/1/2000) 

 Real Decreto 432/2000, de 31 de marzo, polo que se regula o cómputo en Clases Pasivas dos 

períodos recoñecidos como cotizados á Seguridade Social en favor das sacerdotes e relixiosos da 

Igrexa Católica, secularizados (BOE do 8/4/2000) 

 Título I do Real Decreto 710/2009, de 17 de abril, polo que se desenvolven as previsións da Lei 

2/2008, de 23 de decembro en materia de Pensións de Clases Pasivas e de determinadas 

Indemnizacións Sociais (BOE do 30/4/2009) 

 Resolución de 18 de marzo de 2010, da Dirección Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas, 

pola que se regula a xestión electrónica do impreso "J" de iniciación do procedemento de 

recoñecemento de pensións de xubilación dos Funcionarios Civís incluídos no Réxime de Clases 

Pasivas do Estado (BOE do 8/4/2010) 

NORMATIVA APLICABLE Á REVALORIZACIÓN PARA O ANO 2018 

  Real Decreto 1079/2017, de 29 de decembro, sobre revalorización de pensións de Clases Pasivas, 

das pensións do sistema da Seguridade Social e doutras prestación sociais públicas para o exercicio 

2018 (BOE, número 317, de 30/12/2017) 

 Real Decreto 1077/2017, de 29 de decembro, polo que se fixa o salario mínimo interprofesional para 

2018 (BOE, número 317, de 30/12/2017) 
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8. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO 

MINISTERIO DE FOMENTO - BOE, 23 DE ENERO  

Resolución de 17 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para 

ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos 

Aeronáuticos. 

Plazas: 

Aceso libre: 45 plazas (2 plazas reserva discapacidad)  

Promoción Interna: 5 plazas 

Proceso selectivo: Concurso-oposición 

Plazo: 20 días hábiles contados a partir día siguiente publicación BOE 

 

MINISTERIO DE FOMENTO - BOE, 23 DE ENERO  

Resolución de 17 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para 

ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de 

Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento, especialidad Transporte Aéreo. 

Plazas: 

Aceso libre: 4 plazas  

Proceso selectivo: Concurso-oposición 

Plazo: 20 días hábiles contados a partir día siguiente publicación BOE 

 

MINISTERIO DE FOMENTO - BOE, 24 DE ENERO  

Resolución de 17 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para 

ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos Especialistas en Reproducción 

Cartográfica.  

Plazas: 

Aceso libre: 16 plazas (1 plaza reserva discapacidad)  

Proceso selectivo: Oposición 

Plazo: 20 días hábiles contados a partir día siguiente publicación BOE 

 

MINISTERIO DEL INTERIOR - BOE, 26 DE ENERO  

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para el 

ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del 

Estado, especialidad de Tráfico. 

Plazas: 

Aceso libre: 70 plazas (5 plazas reserva discapacidad)  

Proceso selectivo: Oposición 

Plazo: 20 días hábiles contados a partir día siguiente publicación BOE 

 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA - BOE, 29 DE ENERO  

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para 

ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Arquitectos de la 

Hacienda Pública. 

Plazas: 

Aceso libre: 22 plazas (1 plaza reserva discapacidad)  

Promoción Interna: 1 plaza 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-821
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-822
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-863
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-1001
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-1165
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Proceso selectivo: Oposición (A-L) y concurso-oposición (P-I) 

Plazo: 20 días hábiles contados a partir día siguiente publicación BOE 

 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA - BOE, 29 DE ENERO  

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para 

ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Arquitectos Técnicos 

al servicio de la Hacienda Pública. 

Plazas: 

Aceso libre: 26 plazas (1 plaza reserva discapacidad)  

Promoción Interna: 2 plazas 

Proceso selectivo: Oposición (A-L) y concurso-oposición (P-I) 

Plazo: 20 días hábiles contados a partir día siguiente publicación BOE 

 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA - BOE, 29 DE ENERO  

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para 

ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Gestión 

Catastral. 

Plazas: 

Aceso libre: 10 plazas (1 plaza reserva discapacidad)  

Promoción Interna: 7 plazas 

Proceso selectivo: Oposición (A-L) y concurso-oposición (P-I) 

Plazo: 20 días hábiles contados a partir día siguiente publicación BOE 

 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA - BOE, 29 DE ENERO  

Resolución de 25 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se convocan 

procesos selectivos para ingreso o acceso a Cuerpos de la Administración General del Estado, y se 

encarga su realización a la Comisión Permanente de Selección. 

 

Cuerpo/Escala 
Total 

plazas 

Sistema 

general 

Cupo reserva 

discapacitados 
Anx. 

Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado (ing. libre)  400 370 30 I 

Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado (P.Interna)  800 660 140 II 

Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado (ing. 

libre) 
800 736 64 III 

Cuerpo General Administrativo de Admón. del Estado 

(promoción interna)  
1.300 1.234 66 IV 

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Admón. 

del Estado (ing. libre) 
350 332 18 V 

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Admón. 

del Estado (P. Interna)  
105 100 5 VI 

Cuerpo Gestión de la Admón. Civil del Estado (ing. libre) 430 407 23 VII 

Cuerpo Gestión de la Admón. Civil del Estado (P. interna)  200 189 11 VIII 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-1166
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-1167
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-1169
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Cuerpo/Escala 
Total 

plazas 

Sistema 

general 

Cupo reserva 

discapacitados 
Anx. 

Cuerpo Gestión de Sistemas e Informática de la Admón. del 

Estado (ing. libre) 
200 189 11 IX 

Cuerpo Gestión de Sistemas e Informática de la Admón. del 

Estado (P. interna)  
140 132 8 X 

Total  4.725 4.349 376  

Plazo: 20 días hábiles contados a partir día siguiente publicación BOE 

 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - BOE, 29 DE ENERO  

Resolución de 17 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para 

ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Gestión de la Administración de la 

Seguridad Social, especialidad de Auditoría y Contabilidad. 

Plazas: 

Aceso libre: 59 plazas (3 plazas reserva discapacidad)  

Promoción Interna: 7 plazas 

Proceso selectivo: Oposición 

Plazo: 20 días hábiles contados a partir día siguiente publicación BOE 

 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - BOE, 29 DE ENERO  

Resolución de 19 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para 

ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y 

Economistas de la Administración de la Seguridad Social. 

Plazas: 

Aceso libre: 7 plazas  

Proceso selectivo: Oposición 

Plazo: 20 días hábiles contados a partir día siguiente publicación BOE 

 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - BOE, 29 DE ENERO  

Resolución de 18 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convocan procesos selectivos para 

ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de 

Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social. 

Plazas: 

Aceso libre: 12 plazas (1 plaza reserva discapacidad)  

Promoción Interna: 10 plazas (1 plaza reserva discapacidad)  

Proceso selectivo: Oposición (A-L) y concurso-oposición (P-I) 

Plazo: 20 días hábiles contados a partir día siguiente publicación BOE 

 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - BOE, 29 DE ENERO  

Resolución de 22 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para 

ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Letrados de la Administración 

de la Seguridad Social. 

Plazas: 

Aceso libre: 20 plazas (1 plaza reserva discapacidad)  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-1170
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-1172
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-1171
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-1173
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Proceso selectivo: Oposición 

Plazo: 20 días hábiles contados a partir día siguiente publicación BOE 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE - BOE, 31 DE ENERO  

Resolución de 24 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para 

ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en la Escala de Agentes 

Medioambientales de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente. 

Plazas: 

Aceso libre: 15 plazas  

Promoción Interna: 30 plazas    

Proceso selectivo: Oposición (A-L) e concurso-oposición (P-I) 

Plazo: 20 días hábiles contados a partir día siguiente publicación BOE 

9. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA  

 

CONCELLO BOLETÍN DATA 
DENOMINACIÓN DOS 

POSTOS 
Nº 

SISTEMA DE 
SELECCIÓN 

PRAZO 

A Coruña  BOPAC 22-X 

Arquitecto 

Arqueólogo 

Tco. Admón. Xeral 

Tco. Medio Xestión 

Tco. Medio apoio social 

Traballador social 

Aux. Admvo. 

Subalterno 

2 

1 

3 

1 

1 

3 

10 

1 

OEP 2017  

Abegondo  BOE 18-X Operarios tractoristas  Concurso-

oposición 
20 días naturais 

A Pobra  BOPAC 24-X 
Persoa limpeza oficinas e 

instalacións municipais 
Bolsa Ver bases 10 días hábiles 

Bande  BOPOU 23-X 

Brigada prevención 

incendios forestais e 

condutores vehículos 

motobomba 

Bolsa Ver bases  

Bande  BOPOU 25-X 

Auxiliar administrativo 

Limpador instalacións 

Peón oficios varios 

Bolsa Concurso 10 días naturais 

Bande  BOPOU 27-X 

Xefe brigada extinción 

incendios 

Peón condutor 

Peón brigada 

Concurso vehículo 

motobomba 

1 

1 

3 

2 

Concurso 10 días naturais 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-1304
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/01/22/2018_0000000325.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-686
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/01/24/2018_0000000526.pdf
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=18&fecha=20180123
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=20&fecha=20180125
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=22&fecha=20180127
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Calvos de 

Randín  
BOPOU 22-X Peón de obras públicas 1 Concurso 10 días hábiles 

Cambados  BOPPO 18-X 

PROMOCIÓN INTERNA 

Administrativo – C1 

Enc. obras e servizos – C2 

Oficial xardineiro – C2 

Oficial condutor – C2 

Oficial mantemento - C2 

QUENDA LIBRE 

Oficial de admón - C2 

 

3 

1 

2 

2 

1 

 

1 

OEP 2017  

Carballo  BOPAC 26-X Inspector policía 1 Ver bases 
20 días naturais 

pub. BOE 

Catoira  BOPPO 25-X Administrativo – C1 1 oPOSICIÓN 
20 días naturais 

pub. BOE 

Friol  BOPLU 17-X 
Tcos. Plan Integrado 

Emprego A-ctitvate 2 
4 

Concurso-

oposición 
5 días hábiles 

Friol  BOPLU 23-X 
Persoal mantemento zonas 

naturais e espazos publicos 
7 

Concurso-

oposición 
5 días hábiles 

Guitiriz  BOPLU 15-X Administrativo  Oposición 
20 días naturais 

publ. BOE 

Guntín  BOPLU 20-X 
Peón albanel 

Oficial de 2ª albanel 

1 

1 
Ver bases 10 días naturais 

Lugo  BOPLU 22-X 

Oficial maquinista 

fontaneiro 

Bombeiros condutores 

Administrativos 

4 

12 

8 

Concurso-

oposición 

20 días naturais 

publ. BOE 

Mondoñedo  BOPLU 24-X Educador familiar 1 Ver baser 5 días hábiles 

Nigrán  BOPPO 30-X Arquitecto técnico 1 
Concurso-

oposición 

20 días naturais 

publ. BOE 

Ourense  BOPOU 26-X 

Capataz electricista 

Capataz de obras 

Capataz xardineiro 

Of. mantemento edificios 

Of. electricista 

Of. xardineiro 

Tco. Mantemento e 

conservación 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

Concurso-

oposición 

20 días naturais 

publ. 

Pantón  BOPLU 30-X Operario servizos múltiples 1 Ver baSes 10 días naturais 

Poio  BOPPO 31-X Of. 1ª electricista Bolsa Ver bases 8 días naturais 

Ponteareas  BOPPO 30-X Profesor de música 1 Ver bases 20 días naturais 

Rairiz de Veiga  BOPOU 22-X Peón de decotas 1   

https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=17&fecha=20180122
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=17&fecha=20180122
http://www.boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/01/18/2018001071
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/01/26/2018_0000000587.pdf
http://www.boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/01/25/2018001872
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_17571_1.pdf#page=2
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_17613_1.pdf#page=38
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_17540_1.pdf#page=2
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_17596_1.pdf#page=6
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_17595_1.pdf#page=2
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_17620_1.pdf#page=5
http://www.boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/01/30/2018002424
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=21&fecha=20180126
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_17680_1.pdf#page=8
http://www.boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/01/31/2018002187
http://www.boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/01/30/2018002264
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=17&fecha=20180122
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Ribadeo  BOPLU 22-X Condutores Bolsa 
Concurso-

oposición 
20 días hábiles 

Ribeira  BOPAC 31-X Auxiliares policía local Lista Oposición  20 días naturais 

Tui  BOPPO 16-X 

Policía local – C1 

Administrativo – C1 

Enc. Oficial de obras – C2 

4 

5 

1 

OEP 2017 10 días hábiles 

Vigo  BOPPO 25-X Tco. Medio arquivos Bolsa Oposición  

Vilalba  DOG 30-X 
Tco. Medio xestión 

urbanismo 
1 Ver bases 5 días naturais 

Vimianzo  BOPAC 19-X Normalizador lingüístico 1 Ver bases 8 días naturais 

Zas  BOPAC 22-X Administrativo 1 Oposición  20 días naturais 

Deputación 

Lugo  
BOE 31-X Tco. Superior archivística 1 Oposición 

20 días naturais 

pub. no BOE 

 

10 OUTRAS NOVAS: ESTRUTUTAS ORGÁNICAS, ACSUG, LISTAS CONTRATACIÓN, PLAN DE 

FORMACIÓN PERSOAL SERGAS, SELECCIÓN DE PERSOAL, BASES COTIZACIÓN 2018, 

PRESTACIÓN FILLO MENOR 3 ANOS 

 

 

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA - DOG, 17 

XANEIRO  

Decreto 1/2018, do 11 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 

37/2017, do 6 de abril, polo que se establece a estrutura 

orgánica da Consellería de Infraestruturas e Vivenda. 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA - DOG, 25 

DE XANEIRO 

Decreto 135/2017, do 28 de decembro, polo que se establece a 

estrutura orgánica da Consellería de Economía, Emprego e 

Industria.  

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA - DOG, 29 DE XANEIRO  

Decreto 6/2018, do 11 de xaneiro, polo que se aproban os estatutos 

do consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario 

de Galicia.  

 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA - DOG, 

16 DE XANEIRO 

Resolución do 12 de decembro de 2017, da Secretaría Xeral de 

Emprego, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a 

publicación no Diario Oficial de Galicia do acordo entre a 

Dirección Xeral da Función Pública e as organizacións sindicais 

CC.OO. e UGT sobre a utilización con carácter excepcional 

das listas de contratación temporal do Servizo Galego de 

Saúde. 

http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_17595_1.pdf#page=24
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/01/31/2018_0000000729.pdf
http://www.boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/01/16/2018001095
http://www.boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/01/25/2018001889
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180130/AnuncioL465-240118-0001_gl.html
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/01/19/2018_0000000372.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/01/22/2018_0000000391.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-1312
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-1312
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180117/AnuncioG0423-150118-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180117/AnuncioG0423-150118-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180125/AnuncioG0424-180118-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180125/AnuncioG0424-180118-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180129/AnuncioG0164-170118-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180129/AnuncioG0164-170118-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180116/AnuncioG0424-221217-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180116/AnuncioG0424-221217-0002_gl.html
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CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 26 DE XANEIRO  

Resolución do 17 de xaneiro de 2018 pola que se fai público o resultado 

do sorteo a que se refire o Regulamento de selección de persoal da 

Administración da Comunidade Autónoma de Galicia. 

A orde de actuación das persoas aspirantes nos procesos de selección 

para o ingreso na Administración da Comunidade Autónoma de Galicia 

que deriven da oferta de emprego público correspondente ao ano 2018, 

empezará por aquelas cuxo primeiro apelido comece pola letra 

«G». 

G 

 

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE - DOG, 22 DE XANEIRO  

Resolución do 21 de decembro de 2017 conxunta, da Dirección 

Xeral de Recursos Humanos e da Axencia Galega para a Xestión 

do Coñecemento en Saúde, pola que se convoca o Plan de 

formación continua para o persoal deste servizo. 

Solicitudes: As persoas que desexen participar nas actividades formativas convocadas deberán cubrir o 

formulario de preinscrición telemática na páxina web http:// acis.sergas.es  

Prazos de inscrición: Ata un mes antes do inicio de cada actividade formativa.  

Destinatarios: Todos os profesionais que presten ou prestasen servizos nas institucións do Servizo Galego 

de Saúde  

NOVIDADE: Os profesionais que estean formándose como especialistas en Ciencias da Saúde (persoal 

residente en formación)  

Os aspirantes das listas de contratación vixente en cada momento  

O persoal pertencente ás fundacións públicas sanitarias ou empresas públicas adscritas á Consellería de 

Sanidade e Servizo Galego de Saúde, integrado no réxime estatutario.  

Preme aquí para ver a Guía de actividade de formación 2018  

VIC. E CONS. XUSTIZA - DOG, 24 DE XANEIRO 

Decreto 134/2017, do 7 de decembro, polo que se modifica o Decreto 

269/2008, do 6 de novembro, polo que se aproba o Regulamento 

de asistencia xurídica gratuíta de Galicia.  
 

 

EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A. - 

DOG, 16 XANEIRO  

Anuncio polo que se fan públicas a convocatoria e as bases 

específicas II para a selección de persoal temporal na categoría 

profesional de licenciado en Dereito. 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - BOE, 29 DE ENERO  

Orden ESS/55/2018, de 26 de enero, por la que se desarrollan las 

normas legales de cotización a la Seguridad Social, 

desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de 

Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2018. 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180126/AnuncioCA01-220118-0008_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180122/AnuncioG0003-160118-0002_gl.html
https://acis.sergas.gal/DXerais/631/20180122GUIA_ACTIVIDADES%20DE%20FORMACION%20AFEDAP_2018.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180124/AnuncioG0244-170118-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180116/AnuncioE3H1-100118-0006_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180116/AnuncioE3H1-100118-0006_gl.html
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-1142
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - BOE, 29 DE ENERO  

Orden ESS/56/2018, de 26 de enero, por la que se establecen para el 

año 2018 las bases de cotización a la Seguridad Social de los 

trabajadores del Régimen Especial del Mar incluidos en los 

grupos segundo y tercero. 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL - DOG, 31 DE XANEIRO 

Orde do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases 

polas que se rexerá a concesión da prestación económica de 

pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para 

o ano 2018   

 

11. INICIATIVAS PARA O CENTENARIO DA OIT – ORG. INTERNACIONAL DO TRABALLO 

CARA Á XUSTIZA SOCIAL 

En 2019, a Organización Internacional do Traballo, o organismo especializado das Nacións Unidas 

máis antigo, conmemorará o seu 100 aniversario. Precedendo esta celebración, estanse a 

implementar sete Iniciativas do Centenario, enmarcadas nun conxunto de actividades destinadas 

a preparar á Organización para asumir con éxito os retos do seu mandato en materia de xustiza 

social no futuro.  

CONFIGURAR UN FUTURO QUE SIRVA A TODOS 

O mundo do traballo ten a capacidade de relegar a pobreza á historia, proporcionar traballo 

decente e un bo nivel de vida a escala universal, e ampliar a todas as persoas a protección contra 

os riscos da vida laboral. Ese potencial segue sen facerse realidade. Os problemas do 

desemprego, o subemprego, a desigualdade e a inxustiza están agravándose, no canto de 

corrixirse. 

Hai chamamentos a unha globalización máis equitativa, a un desenvolvemento equilibrado e 

sostible, e a un crecemento económico que impulse o progreso social. A acción no mundo do 

traballo é decisiva para alcanzar estes obxectivos. Ao mesmo tempo, o propio mundo do traballo 

esta en rápida evolución. 

A OIT está preparándose para poder comprender e responder aos cambios no mundo do traballo 

e para ter un papel líder ante o reto mundial de conseguir traballo decente para todos os homes 

e as mulleres. 

En 2013, na súa memoria Ante o centenario da OIT: Realidades, renovación e compromiso 

tripartito, o Director Xeral expuxo os desafíos que enfronta a Organización, e presentou as sete 

iniciativas do centenario seguintes: 

 

 

 

 

 

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-1143
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180131/AnuncioG0425-040118-0004_gl.html
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/reports/reports-submitted/WCMS_214106/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/reports/reports-submitted/WCMS_214106/lang--es/index.htm
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwgNeC0oTZAhVEtxQKHT9JAMQQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/468796642438421502/&psig=AOvVaw3_vZz_PjUuZF1Bq9CliCMd&ust=1517571888933283
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AS SETE INICIATIVAS 

 

A iniciativa relativa ao futuro do traballo, 

para establecer un grupo consultivo sobre o 

futuro do traballo cuxo informe será discutido na 

reunión do centenario da Conferencia 

Internacional do Traballo en 2019.  

 

A iniciativa para poñer fin á pobreza. 

Promover unha resposta multidimensional a 

través do mundo do traballo, os mercados 

laborais e a protección social e do emprego a fin 

de erradicar a pobreza no mundo.  

A iniciativa relativa ás mulleres no traballo. 

Examinar o lugar que ocupa a muller no mundo 

do traballo e as súas condicións de traballo e 

involucrar aos traballadores, os empregadores e 

os gobernos en accións concretas para facer 

realidade a igualdade de oportunidades e de 

trato.  

A iniciativa verde. A Iniciativa verde aspira a 

reforzar os coñecementos en toda a OIT, 

mellorar o asesoramento en materia de políticas 

e desenvolver ferramentas a fin de xestionar a 

transición xusta cara a un futuro sostible, con 

baixas emisións de carbono.  

A iniciativa relativa ás normas. O obxectivo 

da iniciativa relativa ás normas é consolidar o 

consenso tripartito en torno a un sistema de 

control recoñecido e mellorar a pertinencia das 

normas internacionais do traballo a través do 

mecanismo de exame das normas.  

A iniciativa relativa ás empresas. Establecer 

unha plataforma de colaboración entre a OIT e 

as empresas que contribúa á súa sostenibilidade 

e á consecución dos obxectivos da OIT. 
 

A iniciativa sobre a gobernanza. A Iniciativa 

sobre a gobernanza ten por obxectivo completar 

a reforma das estruturas de gobernanza da OIT, 

levar a cabo unha avaliación do impacto da 

Declaración de 2008 sobre a Xustiza Social e 

adoptar medidas en función das conclusións e os 

resultados desta avaliación.  
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12. CSIF INICIA MOVILIZACIONES POR LA SUBIDA SALARIAL Y LA MEJORA DE LAS 

CONDICIONES LABORALES 

 

 

 

 

Convocamos concentraciones el 31 de enero en toda España y una gran manifestación 
en Madrid el 24 de febrero para mejorar la subida salarial. 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las 

administraciones públicas ha convocado concentraciones, el próximo 31 de enero en la subdelegaciones del 

Gobierno de toda España, incluida Galicia, y en el complejo de los Nuevos Ministerios (Madrid), por la 

recuperación del poder adquisitivo del conjunto de los empleados públicos. 

Esta concentración tendrá su continuación con una gran manifestación en Madrid, previsiblemente el 24 de 

febrero, en la que CSIF espera contar con la participación de otros sindicatos representativos en la Mesa 

General, a los que extiende su invitación a la protesta contra la insuficiente oferta salarial del Gobierno. 

El Ministerio retoma la propuesta realizada el pasado verano una subida fija del 5,25% en tres años (1,5 

en 2018; 1,75 en 2019 y 2% en 2020), que podría elevarse hasta el 8% en el caso de que se cumplan 

los objetivos de crecimiento económico y reducción del déficit. 

CSIF valora la voluntad del Ministerio de Hacienda en el comienzo de las negociaciones, si bien entendemos 

que es hora de pasar de los gestos y buenas palabras a los hechos concretos. 

CSIF considera que los buenos datos sobre la marcha de la economía que esgrime el Gobierno deben notarse 

ya en la nómina de los empleados públicos. En este sentido, el sindicato defiende un acuerdo a varios años, 

con el compromiso de recuperar el poder adquisitivo perdido, de en torno al 20%, durante los años 

de crisis. 
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OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO Y 35 HORAS 

De manera paralela, CSIF reclama la negociación de oferta de empleo público para 2018 y la jornada 

de 35 horas semanales en las administraciones que así lo acuerden con sus sindicatos, para evitar conflictos 

institucionales como ha ocurrido recientemente en Andalucía. CSIF es partidario de articular fórmulas 

similares a las de esta administración en el reparto de jornada. 

Respecto a la oferta de empleo público, desde enero de 2010 (año en el que se tocó techo en el empleo 

público), se han perdido un total de 163.135 empleos en el conjunto de las Administraciones Públicas, según 

un análisis de CSIF sobre los últimos datos del Boletín Estadístico. 

Estos datos nos hacen saltar las alarmas especialmente en la Administración General del Estado: en la 

actualidad hay 202.345 personas, frente a los 241.152 que se registraron en enero de 2010, cuando 

se empezó a destruir empleo. Esta es la peor cifra de la serie histórica del Ministerio (desde que se empezó 

a publicar el boletín estadístico, enero de 2005). 

Es decir, en este periodo se han destruido 38.807 empleos (a una media de 100 a la semana). En la 

hipótesis de que se mantuviera este ritmo de destrucción de empleo, esta sería la última generación que 

habrá conocido nuestro modelo de Administración General del Estado. 

Por ámbitos, según los mismos datos, se han perdido 30.577 puestos de trabajo en ministerios, 4.492 en 

la Seguridad Social y 2.686 en la Agencia Tributaria. El sector de Prisiones se mantiene estancado en 22.000, 

pese al incremento de la población penitenciaria. 

Por otra parte, el envejecimiento es preocupante. El 65% de la plantilla tiene más de 50 años, 30.000 están 

ya a las puertas de la jubilación y apenas hay un centenar de personas jóvenes (menores de 30 años). 
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