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2. NOVA ESTRUTURA ORGÁNICA DA XUNTA GALICIA 

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA - DOG, 27 DE SETEMBRO  

Decreto 88/2018, do 26 de setembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia. 

A orde de prelación das consellerías será o seguinte: 

– Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. 

– Consellería de Facenda. 

– Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. 

– Consellería de Infraestruturas e Mobilidade. 

– Consellería de Economía, Emprego e Industria. 

– Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. 

- Consellería de Cultura e Turismo. 

– Consellería de Sanidade.  

– Consellería de Política Social. 

– Consellería do Medio Rural. 

– Consellería do Mar  

3. PROXECTO DO REGULAMENTO DA MOBILIDADE DO PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA 

DA ADMINISTRACIÓN XERAL GALEGA E ENTIDADES PÚBLICAS 

A Dirección Xeral de Función Pública envíanos o 

proxecto do decreto polo que se aproba o regulamento 

dos procedementos de mobilidade do persoal 

funcionario de carreira da Administración Xeral da 

Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades 

públicas instrumentais. 

O prazo para presentar alegacións finaliza ás 14.00 

horas do vindeiro 21 de setembro. 

https://heraldtoupeiras.es/2018/09/11/proxecto-do-

regulamento-da-mobilidade-do-persoal-funcionario-

de-carreira-da-administracion-xeral-e-entidades-

publicas/ 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180927/AnuncioC3B0-260918-0001_gl.html
https://heraldtoupeiras.es/2018/09/11/proxecto-do-regulamento-da-mobilidade-do-persoal-funcionario-de-carreira-da-administracion-xeral-e-entidades-publicas/
https://heraldtoupeiras.es/2018/09/11/proxecto-do-regulamento-da-mobilidade-do-persoal-funcionario-de-carreira-da-administracion-xeral-e-entidades-publicas/
https://heraldtoupeiras.es/2018/09/11/proxecto-do-regulamento-da-mobilidade-do-persoal-funcionario-de-carreira-da-administracion-xeral-e-entidades-publicas/
https://heraldtoupeiras.es/2018/09/11/proxecto-do-regulamento-da-mobilidade-do-persoal-funcionario-de-carreira-da-administracion-xeral-e-entidades-publicas/
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4. LISTAXES PROVISIONAIS DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DE PROCESOS 

SELECTIVOS DE PERSOAL FUNCIONARIO E PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE GALICIA 

No DOG día 21 de setembro publicouse as resolucións coas listaxes de persoas admitidas e excluídas de 

diversos procesos selectivos do persoal funcionario e laboral para o ingreso, pola quenda libre e promoción 

interna da Administración Xeral de Galicia. 

Si queres consultar si estás admitido/a ou excluído/a podes facelo no seguinte enlace obtendo información 

da solicitude no apartado de NIF. 

 

Nas distintas resolucións aparecen as persoas excluídas e disporán dun prazo de dez días 

hábiles, contados a partir do 21/09/2018, para reclamar ou emendar o defecto que motivou a exclusión. 

 

NOTA INFORMATIVA DE FUNCIÓN PÚBLICA 

En relación coas listas provisionais de admitidos e excluídos que se citan na cabeceira as persoas 

excluídas por presentar documentación non válida ou incompleta relativa á condición de familia 

numerosa, persoa demandante de emprego ou persoa discapacitada, deberán pesentar a 

documentación xustificativa nos termos establecidos na orde de convocatoria do correspondente 

proceso selectivo. 

Non son subsanables, e polo tanto non poderán presentar esta autorización, aquelas persoas que 

presentaron solicitudes ás que non acompañaba ningunha documentación e que non realizaron ningún 

pagamento. 

No caso de que a persoa solicitante autorice á administración á consulta dos datos sobre discapacidade, 

familia numerosa ou desemprego non terá que presentar a documentación á que se fai referencia. 

Para o anterior deberá autorizar á administración para a consulta a través do modelo que se xunta a 

esta nota informativa. 

 

 

https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/mostrarContenido.do?paginaCompleta=false&idEstado=5&rutaRelativa=true&ruta=/2018/20180921/Secciones2_gl.html
http://www.xunta.es/rcp/listas/rcp_opo/opo_principal.jsp
http://www.xunta.es/dxfp/Funcionarios/OPE2017/NotaInformativa.pdf
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Persoal funcionario ADMINISTRACIÓN XERAL quenda libre: 

C.Superior da Administración Xeral da Xunta, sub. A1 

C.S. da Administración Xeral, escala superior de finanzas, sub. A1 

C.S. da Administración Xeral da Xunta, Escala de Sistemas e tecnoloxía da información, sub. A1 

C.Xestión da Administración Xeral da Xunta, sub A2 

C.X. da Administración Xeral, escala técnica de finanzas, sub. A2 

C. Auxiliar da Administración Xeral da Xunta, sub. C2 

Persoal funcionario ADMINISTRACIÓN XERAL por promoción interna: 

C.Superior da Administración Xeral da Xunta, sub. A1 

C.S. da Administración Xeral da Xunta, Escala de Sistemas e tecnoloxía da información, sub. A1 

C.Xestión da Administración Xeral da Xunta, sub. A2 

C.X. da Administración Xeral da Xunta, Escala de Sistemas e informática, sub. A2 

C. Administrativo da Xunta, subgrupo C1 

C. Auxiliar da Administración Xeral da Xunta, subgrupo C2 

Persoal funcionario ADMINISTRACIÓN ESPECIAL quenda libre: 

C.F.S. Escala de Enxeñeiros agrónomos, sub. A1 

C.F.S  Escala de Enxeñeiros de Camiños, canais e portos, sub. A1 

C.F.G.M. Escala de Subinspección urbanística, sub. A2 

C.F.G.M. Escala de Enxeñaría Técnica Agrícola, sub. A2 

C.F.G.M. Escala de Enxeñaría Técnica de Obras Públicas, sub. A2 

Persoal laboral quenda libre: 

G-V, Cat. 001 Camareiro/a limpador/a // Axudante de cociña 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180921/AnuncioCA01-060918-0012_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180921/AnuncioCA01-060918-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180921/AnuncioCA01-060918-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180921/AnuncioCA01-060918-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180921/AnuncioCA01-060918-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180921/AnuncioCA01-060918-0014_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180921/AnuncioCA01-060918-0015_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180921/AnuncioCA01-060918-0008_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180921/AnuncioCA01-060918-0016_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180921/AnuncioCA01-060918-0009_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180921/AnuncioCA01-060918-0017_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180921/AnuncioCA01-060918-0018_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180921/AnuncioCA01-060918-0006_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180921/AnuncioCA01-060918-0010_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180921/AnuncioCA01-060918-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180921/AnuncioCA01-060918-0007_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180921/AnuncioCA01-060918-0011_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180921/AnuncioCA01-060918-0005_gl.html
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5. A XUNTA QUERE MODIFICAR O DECRETO DE LISTAS PARA COMPUTAR O TEMPO 

TRABALLADO NOS ENTES INSTRUMENTALES 

Modificación “exprés” para que os servizos prestados en Seaga puntúen o mesmo que no SPDCIF. 

A Xunta quere modificar o decreto de listas para computar o tempo traballado nos entes 

instrumentais. 

Queren que o tempo traballado nos entes instrumentais valórese igual que o tempo traballado 

na Administración Xeral da Xunta de Galicia. 

Co “equívoco” punto único da orde do día: “PROBLEMÁTICA SUSCITADA POLO PERSOAL DE SEAGA”, 

acudimos no día de hoxe a unha reunión convocada polo Director de Función Pública na que se anunciou a 

intención de modificar o decreto de listas 37/2006 para que os servizos prestados na sociedade anónima 

de capital público, Seaga, computen no decreto de listas de contratación. 

A reunión, segundo palabras do Director de Función 

Pública, convócase trala solicitude de varios 

sindicatos (CCOO, CIG e UGT). 

O Director anuncia, ademais, que a modificación non só 

afectará a Seaga S.A., senón que se pretende modificar o 

decreto para que se puntúen os servizos prestados en 

calquera dos entes instrumentes pertencente ao sector 

público autonómico. 

POSICIONAMIENTO DE CSIF:   

Levamos anos esixindo a negociación dun novo 

decreto que regule as contratacións temporais na Xunta 

de Galicia. O decreto 37/2006 é un mal decreto que tivo 

o voto en contra de CSIF no ano 2006 e que só foi apoiado 

pola CIG. 

Debe abordarse unha negociación global de todos os aspectos do decreto, é dicir, un novo decreto, e 

non unha modificación á carta “ad hoc” para favorecer ou prexudicar a uns colectivos fronte a outros. 

Na negociación dun novo decreto desde CSIF estamos dispostos a falar de todo, incluído o baremo de 

méritos, para o que defendemos, entre outras cuestións, incrementar o valor dos servizos prestados 

eliminando os topes de puntuación, puntuar a superación de exames en diferentes procesos selectivos e 

non só os do último proceso convocado e incorporar a formación dos traballadores. É unha vergonza que a 

Xunta non teña en conta a formación dos seus empregados. 

Moitas destas cuestións xa foron suscitadas pola CSIF no ano 2011, cando presentamos as nosas propostas 

para a negociación dun novo decreto a petición da Consellería de Facenda, e sobre as cales non obtivemos 

contestación en 7 anos. 

Por todo iso, no día de hoxe esiximos a apertura dunha mesa de negociación para pactar un novo decreto 

de contratacións e rexeitamos unha negociación “exprés” para integrar ao persoal de Seaga e que 

non resolve os graves problemas do decreto. 
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6. REUNIÓN PARA A NEGOCIACIÓN DA PROPOSTA DE RPT  DA VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AA.PP. E XUSTIZA (21-09-2018) 

Tras as reunións celebradas o pasado 16 de xuño e 3 de setembro respectivamente, e respecto das achegas 

presentadas, os representantes deste departamento trasladáronnos, o pasado 21 de setembro, os últimos 

cambios realizados nesta proposta de RPT: 

1. No Servizo de Prevención de Riscos Laborais, manteranse os postos de traballo abertos ós corpos 

Xeral/especial, tal e como figuraban anteriormente e como solicitáramos unha e outra vez dende CSIF. A 

posibilidade da súa apertura, segundo nos informan, débese a autorización de F.P namentres non se 

desenvolvan as escalas especiais creadas na LEPG  en materia de seguridade e saúde laboral. 

Non obstante, engádenselle a todos os postos o requisito do título específico en PRL respecto das 3 

especialidades (seguridade, ergonomía e hixiene). Dende CSIF propoñemos que se requira unha, ou como 

máximo, dúas especialidades, e as outras sexan consideradas como un mérito. Queda pendente o estudo 

desta proposta. 

2. Infórmasenos que están estudando a posibilidade de facer efectivo xa 

nesta RPT a inclusión, e en consecuencia, o abono do complemento B12 

para os 34 traballadores sociais do Inelga (recoñecido por sentenza 

xudicial). Dende CSIF solicitamos aclaración respecto de se o incremento 

orzamentario preciso (uns 2.500€/anuais por traballador/a 

aproximadamente) vai derivar de novas amortizacións de postos de 

traballo ou dun incremento no crédito necesario. Os representantes da 

Consellería asegúrannos que non derivará de novas amortizacións de 

postos de traballo.  

No caso de que se leve a cabo a inclusión deste complemento, requirirase a convocatoria da mesa de pluses 

establecida no V Convenio, previo á negociación desta RPT na mesa xeral de empregados públicos. 

3. Retírase o requisito de titulación en licenciado en dereito para un posto base do subgrupo A1. 

4. Reestrutúrase na D.X de Relacións Exteriores e coa UE  o posto de Xefe de negociado que pasa a depender 

da Xefatura de servizo e non directamente do director. 

5. Faise extensivo a homoxeneidade dos horarios especiais para aqueles mesmos postos de traballo. 

6. Queda pendente a revisión, por posible erro, da eliminación das áreas funcionais en diversos postos cuxa 

forma de provisión é por LD. 

Dende CSIF, seguimos reiterándonos nas alegacións e achegas trasladadas, así como os diversos temas 

pendentes, tales como a viabilidade de agrupar todas as horas dos postos  de limpadoras que se amortizan 

en postos de xornada completa e a posibilidade da súa delimitación por áreas xeográficas ou territoriais, así 

como a insistencia en que se recolla en acta da mesa xeral de empregados públicos o compromiso da 

Vicepresidencia para o inicio dun proceso negociador específico para a revisión das condicións laborais dos 

condutores do parque móbil da vicepresidencia, entre outros.  
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7. NOTA INFORMATIVA SOBRE A REUNIÓN MANTIDA ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 

E OS SINDICATOS SOBRE A NEGOCIACIÓN DE MELLORAS DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO DO 

COLECTIVO DE PERSOAL TÉCNICO VINCULADO AO SPDCIF 

O acordo polo que se rexen as condicións de traballo do persoal técnico vinculado ao Servizo de Prevención 

e Defensa Contra os Incendios Forestais entrou en vigor fai dez anos e aínda que está prorrogado 

tacitamente, non se actualizou desde a súa sinatura, o que provoca un desfase considerable entre as 

condicións de traballo e as circunstancias legais e económicas do momento actual. Ante esta situación, o 

pasado 03/05/2018 as catro organizacións sindicais presentamos conxuntamente ante a Secretaría Xeral 

Técnica da Consellería do Medio Rural unha solicitude para abrir a mesa de negociación e actualizar o acordo 

do ano 2008. Ante o silencio da administración, o 19/07/2018 reiteramos a solicitude inicial. Finalmente, a 

Consellería do Medio Rural decidiu atender a solicitude e convocou oficialmente unha reunión para o 

07/09/2018. 

Nesta reunión asistimos representantes dos catro sindicatos e o subdirector xeral de persoal da Consellería 

do Medio Rural. Ante a sorpresa de todos os asistentes da parte social, o representante de Medio Rural 

manifestou que a reunión non era a apertura da mesa de negociación, senón que o enviaran para recoller 

as nosas demandas e que nos chamarían para abrir a mesa con posterioridade. A protesta foi unánime 

porque non comprendemos que demoren tanto para xuntarnos (4 meses) e que aínda non a consideren 

oficialmente como a apertura da mesa de negociación. 

As catro organización sindicais de forma unánime trasladámoslle ao representante da consellería as dúas 

principais modificacións existentes a día de hoxe con respecto ao acordo de 2008. A primeira é a 

consideración con base no dereito comunitario como horas de traballo efectivo as máis de 500 horas 

nocturnas anuais que fai o persoal técnico do SPDCIF por riba da carga horaria do persoal funcionario. A 

segunda fai referencia ao cumprimento da normativa laboral en relación ás horas traballadas e descansos 

semanais dos xefes dos distritos, que na actualidade non son persoal de libre designación e que, por tanto, 

están suxeitos plenamente á normativa laboral. 

A maiores, demandamos unha reorganización das condicións de traballo do persoal técnico vinculado ao 

SPDCIF cun aumento substancial do persoal técnico funcionario que permita atender as múltiples tarefas 

que esixe a normativa sectorial forestal, cun número de días de descanso e de vacacións adecuado e cunha 

mellora das retribucións. Demandamos tamén unha oferta de emprego público de todas as vacantes, así 

como a segunda actividade e coeficientes redutores. 

Finalmente trasladámoslle ao representante de Medio Rural o noso rexeitamento frontal a unha dilación 

da apertura oficial da mesa de negociación e esiximos que a administración autonómica poña 

data para ela nun prazo máximo de dúas semanas e que presente unha proposta de melloras das 

condicións por escrito sobre a que se poida traballar na mesa de negociación. 

Santiago de Compostela, 7 de setembro de 2018 
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8. DATOS DE FLEXIBILIDADE E TELETRABALLO NA XUNTA DE GALICIA 31 AGOSTO 2018 

 

FLEXIBILIDADE AUTOMÁTICA 

SERVIZOS CENTRAIS SERVIZOS PERIFÉRICOS TOTAL 

APROBADAS DENEGADAS APROBADAS DENEGADAS APROBADAS DENEGADAS 

3.241 2 6.114 32 9.355 34 

 

FLEXIBILIDADE POR CONCILIACIÓN 

SERVIZOS CENTRAIS SERVIZOS PERIFÉRICOS TOTAL 

APROBADAS DENEGADAS APROBADAS DENEGADAS APROBADAS DENEGADAS 

537 2 829 14 1.366 16 

 

TOTAL POR FLEXIBILIDADE 

SERVIZOS CENTRAIS SERVIZOS PERIFÉRICOS TOTAL 

APROBADAS DENEGADAS APROBADAS DENEGADAS APROBADAS DENEGADAS 

3.778 4 6.943 46 10.721 50 

 

TELETRABALLO 

SERVIZOS CENTRAIS SERVIZOS PERIFÉRICOS TOTAL 

APROBADAS DENEGADAS APROBADAS DENEGADAS APROBADAS DENEGADAS 

82 37 47 45 129 82 

PRORROGADOS CESAMENTOS PRORROGADOS CESAMENTOS PRORROGADOS CESAMENTOS 

125 6 48 1 173 7 

 

9. EGAP: CURSO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA  

ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - DOG, 26 SETEMBRO  

Resolución do 14 de setembro de 2018 pola que se convoca o curso superior de Administración electrónica. 

OBXECTIVOS 

Este curso pretende afondar, desde unha perspectiva técnico-xurídica, na concepción da Administración 

electrónica, incidindo na importancia que ten a súa implantación nas distintas administracións da nosa 

comunidade. Os contidos do programa enfocarán desde distintas perspectivas a Administración electrónica 

para que as persoas a que se dirixe adquiran ou perfeccionen os coñecementos teóricos e prácticos da 

informática e do dereito, completando a súa formación no dereito da informática. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180926/AnuncioO150-180918-0001_gl.html
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PERSOAS DESTINATARIAS 

Persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, da Administración autonómica e 

entidades instrumentais da C.A. de Galicia que se encadren nalgunha das seguintes categorías: 

a) Grupo A (subgrupos A1 e A2) do persoal funcionario; e  b) Grupos I e II do persoal laboral. 

INSCRICIÓN 

As persoas interesadas deberán inscribirse en (https://egap.xunta.gal/matricula/). 

CURSO 

Número de prazas: 80. 

Datas: o curso desenvolverase desde o 16 de outubro ata o 27 de novembro de 2018. 

Duración do curso: 114 horas lectivas, 30 horas de clases prácticas presenciais e 84 de 
teleformación. 

PRAZO PARA A INSCRICIÓN  

Ata as 23.55 horas do día 4 de outubro de 2018. 

10. NOTA INFORMATIVA DO COMITÉ INTERCENTROS DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL – 25 

DE SETEMBRO 

O 25 de setembro de 2018, tivo lugar a xuntanza do comité intercentros de seguridade e saúde laboral da 

Xunta de Galicia para o estudo do avance respecto dos datos de sinistralidade do primeiro semestre do 

presente ano (xaneiro a xuño de 2018 <<Xúntase na seguinte paxina os datos correspondentes>>).  

Respecto destes datos, vólvese a reflectir a sobresaínte sinistralidade na Consellería de Política Social, sobre 

todo en accidentes de sobre esforzos (abranguen máis do 50% de todos os accidentes da Xunta de Galicia), 

seguido da Consellería de Medio Rural. 

A este respecto, dende CSIF, reiteramos a nosa petición de que se elabore un plan de actuación específico 

para estas consellerías que abranga: 

 Proposta de medidas organizativas nos propios centros de traballo. 

 Dotación dos EPIs necesarios e aqueles outros medios técnicos de protección colectiva. 

 Formación para os coordinadores, supervisores e responsables de centros, e non só para os 

traballadores e traballadoras. 

Dende o SPR infórmannos que se están realizando diversos estudos psicosociais coa finalidade de propor 

diversas medidas organizativas neste eido. 

Outras novidades: 

 Infórmasenos que o SPR en colaboración coa Consellería de Medio Ambiente están traballando na 

elaboración de diversos protocolos de actuación ante actividades tales como a retirada da vespa 

velutina ou de animais mortos. 

 Achégase o informe das reunións dos diversos comités de seguridade e saúde laboral, nos que cabe 

subliñar a non existencia de ningunha xuntanza da Consellería do Mar. Remitirase escrito solicitando 

aclaración ó respecto. 

https://egap.xunta.gal/matricula/
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CSIF, 25 de setembro de 2018. 
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12. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA 

 

CONCELLO BOLETÍN DATA 
DENOMINACIÓN DOS 

POSTOS 
Nº 

SISTEMA DE 
SELECCIÓN 

PRAZO 

Ames  BOPAC 26-S Administrativo – C1 Bolsa 
Concurso 

oposición 
10 días hábiles 

A Fonsagrada  BOPLU 21-S Traballador social Bolsa 
Concurso 

oposición 
10 días hábiles 

Arteixo  BOPAC 25-S Administrativo Bolsa 
Concurso 

oposición 
10 días hábiles 

Baiona  BOPPO 21-S 

Quenda Libre 

PERSOAL LABORAL  

Profesor de saxo e gaita 

Prof. Vento-metal 

Prof. Guitarra 

Prof. Violín 

Prof. Clarinete 

Prof. Piano 

Operario limpeza viaria 

PERSOAL FUNCIONARIO 

Aux. administrativo – C2 

Promoción interna 

PERSOAL FUNCIONARIO 

Capataz brigada vías e obra 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

OEP 2018  

Curtis  BOPAC 25-S Monitor de ximnasia 2 
Concurso-

oposición 
8 días hábiles 

O Irixo  BOE 11-S 
Operario servizos 

Operario servizos múltiples 

1 

1 

Concurso-

oposición 
20 días naturais 

       

Oleiros  BOPAC 26-S Traballador social 1 Concurso 10 días hábiles 

O Saviñao  BOPLU 27-S Vixiante-conserxe 1 
Concurso-

oposición 
8 días naturais 

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/09/26/2018_0000006874.pdf
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/Documentos/0_19534_1.pdf#page=3
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/09/25/2018_0000006863.pdf
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/09/21/2018045223
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/09/25/2018_0000006858.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-12368
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/09/26/2018_0000006890.pdf
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/27-09-2018.pdf#page=2
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O Saviñao   BOPLU 27-S Monitor de tempo libre 1 
Concurso-

oposición 
8 días naturais 

Porqueira  BOPOU 26-S Coidador infantil 1 
Concurso e 

entrevista 
5 días naturais 

Rairiz de Veiga  BOE 24-S 
Administrativo – C1 

(Promoción interna) 
1 Oposición 20 días 

Mancomunidad

e do Salnés  
BOE 22-S 

Administrativo 

Técnico de empleo 

Técnico de turismo 

3 

1 

1 

Concurso 

oposición 
20 días naturais 

 

13. COMO ELIMINAR FOTOS E VIDEOS DE INTERNET. RECOMENDACIÓN DA AEPD 

Sabes como solicitar a eliminación de fotos ou de vídeos publicados en internet ? 

A túa imaxe é un dato persoal, tanto si apareces nunha foto como nun vídeo. 

A túa imaxe, tanto unha foto como un vídeo no que apareces, é un dato persoal. A difusión de imaxes ou 

vídeos publicados en diferentes servizos de internet sen que exista lexitimación para tratar este dato teu, 

sobre todo en redes sociais, é un tema que se suscita con frecuencia ante a Axencia Española de Protección 

de Datos. O Regulamento Xeral de Protección de Datos recoñece ás persoas o exercicio do dereito de 

supresión. 

A Axencia Española de Protección de Datos tutelará o teu dereito de supresión si, logo de haberche dirixido 

ao responsable por un medio que permita acreditalo, devandito responsable do tratamento de datos non 

che respondeu no prazo establecido ou si consideras que a resposta non foi adecuada, de forma que poderás 

presentar unha reclamación respecto diso. 

Que debes facer? 

O exercicio do dereito de supresión só pode solicitalo o afectado ou, en caso de tratarse de menores de 14 

anos, os seus pais ou titores legais. 

Sempre que as circunstancias permítano, é recomendable contactar con quen subiu o contido solicitándolle 

o seu eliminación. 

Si non conseguises o teu obxectivo, deberías necesariamente solicitar o borrado á plataforma que 

proporcionou os medios para a publicación, isto é, a rede social ou o portal de vídeo en que se publicaron 

esas imaxes ou vídeos, acreditando a túa identidade e indicando que enlaces son os que conteñen os datos 

que queres cancelar. 

A empresa debe resolver sobre a solicitude de supresión no prazo máximo dun mes a contar desde a 

recepción da mesma. Transcorrido ese prazo sen que de forma expresa respóndanche á petición ou si 

consideras que esa resposta é insatisfactoria, podes interpoñer a correspondente reclamación ante esta 

Axencia, acompañando a documentación acreditativa de solicitar a supresión ante a entidade de que se 

trate. 

http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/27-09-2018.pdf#page=2
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=222&fecha=20180926
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-12910
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-12873bv
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-12873bv
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Este punto é moi importante, xa que si non podes acreditarnos que exerciches en primeiro lugar o teu 

dereito de supresión ante devandita empresa non poderemos axudarche. 

As redes sociais máis populares, pola súa banda, dispoñen de mecanismos establecidos para comunicarlles 

vulneracións da privacidade ou contidos inapropiados mediante os seus propios formularios. 

A continuación, detallamos algúns dos métodos que ofrecen. 

Facebook 

A rede social ofrece un servizo de axuda para avisar de 

fotos ou vídeos que poidan infrinxir o dereito fundamental 

á protección de datos. Facebook ofrece varias opcións en 

función das circunstancias de cada caso concreto. Tamén 

permite denunciar unha conduta abusiva mediante o 

enlace Denunciar, que aparece situado xunto á maioría dos 

contidos publicados en Facebook. 

Google 

A compañía dispón dunha páxina desde a que se pode 

solicitar a retirada de contido dos seus diferentes servizos. 

No caso do servizo de vídeos YouTube, ofrecer diferentes 

opcións en caso de abuso ou acoso, vulneracións da 

privacidade, denuncia de contidos sexuais, contidos 

violentos ou outros problemas. Doutra banda, si consideras 

que un vídeo colgado en YouTube inclúe un contido 

inapropiado podes utilizar o icono con forma de bandeira 

(Denunciar) para avisar do contido e que a empresa 

revíseo. 

Twitter 

A rede aglutina nesta páxina diferentes formas de informar sobre diversos incumprimentos, entre os que se 

atopan a publicación de información privada en Twitter, a usurpación de identidade, ou o acoso. 

Instagram 

A rede social Instagram conta cunha páxina desde a que se pode reportar contido publicado por terceiros 

sen o teu consentimento que inclúa información persoal, así como informar de condutas abusivas ou de 

casos de hostigamento ou acoso. 

Non figurar en resultados de buscadores 

Para rematar, as persoas teñen dereito a solicitar, baixo certas condicións, que os enlaces aos seus datos 

persoais non figuren nos resultados dunha procura en internet realizada polo seu nome. 

A sentenza do Tribunal de Xustiza da UE confirmou, como xa viña aplicando a Axencia nas súas resolucións, 

que as persoas teñen dereito a limitar a difusión universal e indiscriminada dos seus datos persoais nos 

buscadores xerais cando a información é obsoleta ou xa non ten relevancia nin interese público, aínda que 

a publicación orixinal sexa lexítima (no caso de boletíns oficiais ou informacións amparadas polas liberdades 

de expresión ou de información). 

Pode obter máis información sobre na sección sobre “dereito ao esquecemento”. 

 

Fonte: AEPD 
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