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Artigo 25. Formación do persoal ao servizo do sector público 

autonómico en materia demográfica 
A Administración autonómica impulsará a formación do persoal do sector 

público autonómico en materia demográfica, considerándoa un contido 

transversal de cara á súa promoción profesional. Para estes efectos 

elaboraranse programas de formación específicos. 

  

Artigo 49. Carreira profesional 
1. O sector público autonómico garantirá, no ámbito das súas competencias, 

que a maternidade e a paternidade e o coidado de persoas en situación de 

dependencia non sexan obstáculo para o desenvolvemento dunha carreira 

profesional en igualdade de condicións. 

  

2. Con esta finalidade, as condicións que estableza o sector público 

autonómico en materia de promoción profesional, selección e contratación 

de persoal, así como nas convocatorias públicas da súa competencia con 

incidencia nestas materias, deseñaranse de modo que se evite toda 

discriminación directa ou indirecta. Para estes efectos, estableceranse as 

diferencias de trato que sexan obxectivamente precisas para garantir a 

igualdade de condicións na carreira profesional. 

  

3. En particular, nos procesos e nas convocatorias citadas no número 

anterior, cando sexa precisa unha avaliación curricular, deberanse establecer 

condicións que impidan que o tempo de inactividade profesional por 

situacións de risco durante o embarazo, maternidade ou paternidade, garda 

con fins de adopción, acollemento, risco durante a lactación e excedencia por 

coidado de fillo/a ou familiar supoña unha penalización, prexuízo ou 

demérito. Para estes efectos, poderá estenderse nestes casos o período 

temporal de valoración a períodos anteriores para que a dita valoración se 

poida efectuar en condicións de igualdade. 

  

Artigo 50. Impulso da flexibilidade 
1. A administración autonómica promoverá a ampliación da posibilidade de 

acollerse á flexibilidade horaria a todo o persoal do sector público 

autonómico que se atope nalgunha das seguintes situacións: 

a) ter fillos/as ou persoas acollidas menores de idade ou fillos/as maiores de 

idade incapacitados xudicialmente ao seu cargo. 

b) convivir con familiares que, por enfermidade ou avanzada 

idade,  necesiten de asistencia ou ter ao seu cargo persoas con discapacidade 

ata o primeiro grao de consanguinidade ou afinidade 

c) ser vítima de violencia de xénero as empregadas públicas. 

  



 

2 
 

2. Así mesmo, fomentará e estenderá o uso de medidas de flexibilidade 

espacial tales como a mobilidade xeográfica ou de área, así como a 

utilización de tecnoloxías que permitan a conciliación e, nomeadamente, a 

fórmula do teletraballo. 

  

Artigo 51. Bolsa de horas de libre disposición 
1. A Administración autonómica establecerá unha bolsa de horas de libre 

disposición dirixida á atención de responsabilidades de coidado de fillos ou 

fillas menores de idade, persoas maiores que convivan no fogar e que, por 

enfermidade ou avanzada idade, necesiten a asistencia doutras persoas e 

persoas con discapacidade ata o primeiro grao de consanguinidade ou 

afinidade, nos termos que en cada caso se determinen. 

  

2. Esta bolsa de horas tamén poderá establecerse para a súa utilización nos 

seguintes supostos: 

•             Persoal empregado público con fillos ou fillas maiores 

incapacitados xudicialmente. 

•             Mulleres que se atopen nunha situación de violencia de xénero. 

•             Persoal empregado público que se atope nun proceso de nulidade, 

separación ou divorcio desde a interposición da demanda xudicial ou, por 

decisión da persoa interesada, desde a solicitude de medidas provisionais 

previas, ata transcorridos tres meses desde a citada demanda ou, de ser o 

caso, desde a citada solicitude. 

  

3. Esta bolsa será de flexibilidade horaria e en ningún caso substituirá os 

permisos nin as licenzas por motivos de conciliación existentes. 

  

4. A Administración ditará as oportunas instrucións para a adecuada 

implantación e xestión da flexibilidade horaria prevista neste artigo. 

  

Disposición derradeira sexta. Modificación do texto refundido das 

disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 

igualdade, aprobado polo Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro 

O Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o 

texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de 

Galicia en materia de igualdade queda modificado como segue: 

  

Un. Modifícase o número 4 do artigo 67, que queda redactado como segue: 

“4. No sector público autonómico, nos supostos de utilización dunha 

pluralidade de criterios para a adxudicación dun contrato, valoraranse 

especificamente as medidas de conciliación da vida persoal, familiar e 

laboral recollidas no plan de igualdade nos termos previstos no artigo 55 da 

Lei xx/xx, do xx, de impulso demográfico de Galicia.” 
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Dous. Modifícase o artigo 92, que queda redactado como segue: 

“1. O persoal ao servizo da Administración pública galega, nos termos que 

regulamentariamente se determine, ten dereito á flexibilidade horaria da súa 

xornada de traballo por motivos de conciliación familiar cando se atope 

nalgunha das seguintes situacións: 

a) ter fillos/as ou persoas acollidas menores de idade ou fillos/as maiores de 

idade incapacitados xudicialmente ao seu cargo. 

b) convivir con familiares que, por enfermidade ou avanzada idade, necesiten 

de asistencia ou ter ao seu cargo persoas con discapacidade ata o primeiro 

grao de consanguinidade ou afinidade. 

c) ser vítima de violencia de xénero as empregadas públicas. 

d) atoparse en proceso de nulidade, separación ou divorcio, dende a 

interposición da demanda xudicial ou dende a solicitude de medidas 

provisionais previas ata transcorridos tres meses dende a citada demanda ou 

solicitude. 

  

2. Entenderase por flexibilidade horaria a realización da xornada de traballo 

nun horario diario de referencia fixado en cada caso pola administración 

adaptado ás necesidades da persoa empregada pública. O horario diario de 

referencia fixarase salvagardando as necesidades do servizo e dentro do 

marco horario establecido pola administración con carácter xeral.” 

  

Disposición derradeira sétima. Modificación da Lei 2/2015, do 29 de 

abril, de emprego público de Galicia 
Modifícase o número 4 do artigo 106 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de 

emprego público de Galicia, que queda redactado como segue: 

“O persoal funcionario, nos termos que regulamentariamente se determinen, 

ten dereito á flexibilidade horaria da súa xornada de traballo por motivos de 

conciliación familiar cando se atope nalgunha das seguintes situacións: 

a) ter fillos/as ou persoas acollidas menores de idade ou fillos/as maiores de 

idade incapacitados xudicialmente ao seu cargo. 

b) convivir con familiares que, por enfermidade ou avanzada idade, necesiten 

de asistencia ou ter ao seu cargo persoas con discapacidade ata o primeiro 

grao de consanguinidade ou afinidade 

c) ser vítima de violencia de xénero as empregadas públicas. 

d) atoparse en proceso de nulidade, separación ou divorcio, dende a 

interposición da demanda xudicial ou dende a solicitude de medidas 

provisionais previas ata transcorridos tres meses dende a citada demanda ou 

solicitude. 

Entenderase por flexibilidade horaria a realización da xornada de traballo 

nun horario diario de referencia fixado en cada caso pola administración 

adaptado ás necesidades da persoa funcionaria. O horario diario de referencia 
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fixarase salvagardando as necesidades do servizo e dentro do marco horario 

establecido pola administración con carácter xeral.” 

  
 


