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Aberto o prazo para solicitar o 
recoñecemento médico do persoal 
de Administración xeral e Xustiza

A inscrición para a revisión voluntaria pode realizarse ata o 6 de abril dende os 
portais de empregados Portax e OPAX

A Xunta abre a campaña de vixilancia da saúde de 2020, 

na que pode anotarse de xeito voluntario o persoal público 

da Administración xeral, agás aquel que presta os seus 

servizos nos centros docentes da Consellería de 

Educación, Universidade e Formación Profesional, o 

persoal e centros dependentes do Servizo Galego de 

Saúde e o persoal de entes públicos e fundacións.

A inscrición faise de forma telemática no formulario de 

petición de recoñecemento, que está dispoñible no Portax 

(Portal do Empregado Público da Xunta de Galicia) ou do 

OPAX (O�cina virtual do persoal da Administación de 

xustiza). A inscrición debe incluír todos os datos que �guren 

no formulario. A falta dalgún deles impedirá a tramitación 

da solicitude. Toda inscrición xerará un xusti�cante do 

consentimento que se deberá presentar o día concertado 

para realizar a vixilancia da saúde.

O prazo de inscrición remata o 6 de abril excepto para o 

persoal de nova incorporación, o persoal que retome o 

traballo tras unha ausencia prolongada por motivos de 

saúde e aquel que durante o prazo de solicitude estea 

gozando das vacacións. Nestes supostos deberá 

presentarse a debida xusti�cación ante o Servizo de 

Prevención de Riscos Laborais.

A falta de asistencia á cita implicará, agás causa de forza 

maior debidamente xusti�cada ante o Servizo de 

Prevención de Riscos Laborais no prazo de cinco días, que 

a persoa traballadora renuncia ao recoñecemento médico 

de forma voluntaria.

Os resultados da vixilancia da saúde serán subscritos polo 

persoa facultativa competente, teñen carácter persoal e 

reservado e a entrega farase preferiblemente de forma 

telemática a cada traballador e traballadora.

Pódese atopar máis información na páxina web 

www.xunta.gal/prevencion-de-riscos-laborais/

reconecemento-medico 

Contactos relacionados: 

• Servizo de Prevención de Riscos Laborais. A 

Coruña - Teléfono: 981 184 491 

• Servizo de Prevención de Riscos Laborais. Lugo - 

Teléfono: 982 294 886 

• Servizo de Prevención de Riscos Laborais. Ourense 

- Teléfono: 988 386 791 

• Servizo de Prevención de Riscos Laborais. 

Pontevedra - Teléfono: 986 805 295 

• Servizo de Prevención de Riscos Laborais. 

Santiago - Teléfono: 981 544 900 

RESOLUCIÓN do 28 de xaneiro de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, 

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

da saúde para o ano 2020 no ámbito da Administración xeral da Xunta de Galicia.

www.xunta.gal/prevencion-de-riscos-laborais/reconecemento-medico 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200204/AnuncioG0244-290120-0002_gl.html
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Educación convoca as probas 
para a obtención dos títulos de 
Bacharelato e Educación Secundaria

A Consellería de Educación, Universidade e Formación 

Profesional convoca as probas para a realización das 

probas necesarias para a obtención dos títulos de 

Bacharealto e Educación Secundaria. 

As persoas aspirantes ao Bacharelato deben ter ou cumprir 

os 20 anos no 2020, non estar en posesión destes títulos 

ou equivalentes e non estar a cursar ensinanzas nestas 

modalidade nin terse matriculado no curso 2019/20. 

O prazo de presentación das solicitudes será entre o 27 

de febreiro e o 12 de marzo de 2020 e deberán 

presentarse en soporte papel, nos centros educativos 

sinalados na orde ou por calquera dos medios 

establecidos na lei. O formulario normalizado está 

dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Pola súa banda, as persoas que queiran obter o título en 

Educación Secundaria Obrigatoria deberán ter  cumpridos 

os dezaoito anos o día anterior á data de realización da 

proba e non estar en posesión do título de graduado en 

educación secundaria nin teren estado matriculadas no 

curso 2019/20 nas ensinanzas de educación secundaria 

ordinaria nin nas de formación profesional básica.

O alumnado matriculado na ESO para persoas adultas 

poderá inscribirse se solicitan a baixa nas ensinanzaas.

Os prazos de matrícula serán do 16 ao 27 de marzo para 

a primeira convocatoria de maio, e do 1 ao 8 de xullo 

para a convocatoria de setembro. As persoas matriculadas 

para a primeira convocatoria, se non superan a totalidade 

dos ámbitos da proba, consideraranse matriculadas para a 

segunda convocatoria sen que teñan que presentar nova 

documentación.

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia 

publica a convocatoria para a obtención da certi�cación 

galega de competencias dixitais en o�mática. O prazo de 

inscrición é de 5 días hábiles dende a publicación das 

bases, que sairon no DOG do luns 3 de febreiro.

Os cursos, nos que hai dispoñibles 180 prazas, están 

dirixidos para persoas maiores de 16 anos, que deberán 

inscribirse a través da internet na páxina web de CeMIT 

(https://cemit.xunta.gal).

A duración dos cursos será de 12 semanas (190 horas 

lectivas) entre o 2 de marzo e o 24 de maio.

Poden consultarse a programación dos cursos e outra 

información de interese neste enlace.

Cursos de competencia o�mática

RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2020, da 

Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se 

convoca a proba para a obtención do título de 

bacharel para maiores de vinte anos e se ditan 

instrucións para a súa realización.

RESOLUCIÓN do 24 de xaneiro de 2020, da 

Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se 

convocan as probas para a obtención do título 

de graduado en educación secundaria 

obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas 

convocatorias de maio e setembro.

RESOLUCIÓN do 24 de xaneiro de 2020 pola 

que se efectúa unha convocatoria para a 

obtención da certi�cación galega de 

competencias dixitais en o�mática, tras o 

seguimento dun curso de preparación na 

modalidade de teleformación.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0177-200120-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200205/AnuncioG0534-270120-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200205/AnuncioG0534-240120-0002_gl.html
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Formación para empregados 
públicos na EGAP

Linguaxe xurídica para persoal de Xustiza que preste servizos fóra da comunidade en 2020

Os cursos van dirixido a maxistrados/as, xuíces, �scais, secretarios/as xudiciais, médicos/as forenses, funcionarios/as 

dos corpos de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial que na 

data desta resolución se atopen en situación de servizo activo, permiso por parto ou maternidade, adopción ou 

acollemento ou excedencia polo coidado dun/dunha �llo/a ou dun/dunha familiar fóra da Comunidade Autónoma de 

Galicia.

Número de prazas por edición: 25

Modalidade: Teleformación

Cursos:  Curso medio de linguaxe xurídica galega (2 edicións)

Curso superior de linguaxe xurídica galega

SOLICITUDES E PRAZO

Debrerá cubrir o formulario de matrícula telemática na páxina web da EGAP https://egap.xunta.gal/matricula 

O prazo de presentación de solicitudes será de oito días contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución 

no Diario O�cial de Galicia.

RESOLUCIÓN do 6 de febreiro de 2020 pola que se convocan cursos de linguaxe xurídica galega para persoal ao 

servizo da Administración de xustiza que preste servizos fóra da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020. 

Linguaxe administrativa e xurídica galega para persoal de distintas administracións da comunidade

Os cursos van dirixidos aos empregados públicos e ás empregadas públicas destinados/as nas administracións territoriais, 

institucionais, entes públicos instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia, así como ao persoal 

da Administración de xustiza de Galicia e persoal de administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema 

universitario galego, que se atopen en situación de servizo activo, permiso por parto ou maternidade, adopción ou 

acollemento ou excedencia polo coidado dun/dunha �llo/a ou dun/dunha familiar. Está exceptuado o persoal docente 

da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, o persoal das escalas dos corpos da policía e de 

bombeiros de Galicia e o persoal do Servizo Galego de Saúde

Número de prazas por edición: 25

Modalidade: Presencial e teleformación

- Admón. Xeral da C.A. de Galicia, institución e entidades públicas instrumentais:

Cursos:  Curso medio de linguaxe xurídica galega (10 edicións, teleformación e 1 presencial)

Curso superior de linguaxe xurídica galega (9 edicións, teleformación e 2 presenciais)

- Administración de xustiza e outros colectivos relacionados coa xustiza de Galicia:

Cursos:  Curso medio de linguaxe xurídica galega (1 edición, teleformaciónl)

Curso superior de linguaxe xurídica galega (1 edición, teleformación)

– Entidades locais de Galicia:

Cursos:  Curso medio de linguaxe xurídica galega (1 edición, teleformaciónl)

Curso superior de linguaxe xurídica galega (1 edición, teleformación)

– Universidades de Galicia:

Cursos:  Curso medio de linguaxe xurídica galega (1 edición, teleformaciónl)

Curso superior de linguaxe xurídica galega (1 edición, teleformación)

SOLICITUDES E PRAZO

Debrerá cubrir o formulario de matrícula telemática na páxina web da EGAP https://egap.xunta.gal/matricula 

O prazo de presentación de solicitudes será de oito días contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución 

no Diario O�cial de Galicia.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200210/AnuncioO150-310120-0002_gl.html
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RESOLUCIÓN do 6 de febreiro de 2020 pola que se convocan os cursos de linguaxe administrativa e xurídica galega 

para persoal ao servizo das distintas administracións da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020.

Prevención de riscos laborais para empregados públicos, por conta allea ou autónomos

Poderán participar nesta actividade formativa: os empregados/as públicos/as, traballadores/as por conta allea ou 

autónomos/as, empresarios/as e aquelas persoas con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais.

SOLICITUDES E PRAZOS

As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula 

telemática dispoñible no enderezo https://egap.xunta.gal/matricula

O prazo de presentación de solicitudes será do 18 ao 27 de febreiro de 2020.

RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2020 pola que se convocan cursos de prevención de riscos laborais nivel básico para 

persoal empregado público, traballador por conta allea ou autónomo, empresario e persoa con inquietudes no ámbito da 

prevención de riscos laborais. 

Formación para persoal público

Formación continua para persoal da Administración xeral da Comunidade Autónoma

Poderá participar nas accións formativas convocadas nesta resolución o persoal empregado público destinado na 

Administración xeral da Comunidade, nas entidades públicas instrumentais enunciadas na letra a) do artigo 45 da Lei 

16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público 

autonómico de Galicia e na Administración institucional, que se encontre en situación de servizo activo (incluído permiso 

por parto ou maternidade, adopción ou acollemento ou excedencia por coidados) e que reúna os requisitos establecidos.

SOLICITUDES

O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario O�cial de 

Galicia e rematará o día 27 de febreiro de 2020

ANEXO II

Réxime xurídico e actividade �nanceira das administracións públicas

Unión Europea, políticas públicas e procedementos comunitarios

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

Lingua galega

Presidencia da Xunta de Galicia

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)

Secretaría Xeral para o Deporte

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Servizo de Prevención de Riscos Laborais

Consellería de Facenda

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Economía

Emprego e industria

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Consellería de Política Social

Consellería do Medio Rural

Consellería do Mar

Consellería de Sanidade

Consellería de Cultura e Turismo

RESOLUCIÓN do 14 de febreiro de 2020 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal 

ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector 

público autonómico e da Administración institucional. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200210/AnuncioO150-310120-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200217/AnuncioO150-070220-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200219/AnuncioO150-110220-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200217/AnuncioO150-070220-0001_gl.html


NOVAS

P
á
x

in
a
 7

 -
 N

o
ti
ci

a
s 

C
S
IF

 A
u
to

n
ó
m

ic
o

Curso en idiomas para persoal da Comunidade, entidades públicas, xustiza, local e universidades

Poderá participar nas actividades formativas convocadas nesta resolución o persoal ao servizo da Administración pública 

da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional de Galicia, da 

Administración de xustiza, das entidades locais de Galicia, e de administración e servizos (PAS) das universidades do 

SUG, que se encontre en situación de servizo activo (incluído o permiso por maternidade, adopción, acollemento ou 

excedencia polo cuidado dun/dunha �llo/a ou dun/dunha familiar) e que reúna os requisitos establecidos nesta 

convocatoria e para cada un dos casos no anexo II.

SOLICITUDES

O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario O�cial de 

Galicia e rematará o día 28 de febreiro de 2020.

RESOLUCIÓN do 13 de febreiro de 2020 pola que se convocan as actividades de formación continua en materia de 

idiomas para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas 

instrumentais, da Administración institucional de Galicia, da Administración de xustiza, das entidades locais e de 

administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG)

O�mática para persoal da Comunidade, entidades públicas, xustiza, local e universidades

Convócanse 2000 prazas en accións formativas impartidas na modalidade de teleformación integradas no Plan formativo 

o�mático de Galicia, que a continuación se relacionan:

• Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOf�ce Base).

• Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Of�ce 2010).

• Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOf�ce Calc).

• Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Of�ce 2010).

• Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOf�ce Writer).

• Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Of�ce 2010).

• Aplicacións informáticas para presentacións: grá�cas de información (LibreOf�ce Impress).

• Aplicacións informáticas para presentacións: grá�cas de información (Microsoft Of�ce 2010).

• Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (GNU/Linux Debian 9).

• Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (contorno Windows 10).

O temario para a avaliación será o descrito no módulo formativo MF0233_2 O�mática (190 horas), asociado á unidade 

de competencia UC0233_2 Manexar aplicacións o�máticas na xestión da información e a documentación, do Catálogo 

nacional de cuali�cacións

SOLICITUDES

O prazo de presentación de solicitudes será de oito días a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no 

Diario O�cial de Galicia.

RESOLUCIÓN do 15 de febreiro de 2020 pola que se convocan as actividades formativas que compoñen o Plan 

formativo o�mático de Galicia para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das 

entidades públicas instrumentais, da Administración institucional de Galicia, da Administración de xustiza, das entidades 

locais e de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG).

Formación para persoal público

Cursos sobre TIC, administración electrónica e protección de datos

REQUISITOS DAS PERSOAS PARTICIPANTES

Poderá participar nas accións formativas convocadas mediante esta resolución o persoal ao servizo da Administración 

xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional, así 

como o persoal empregado público e persoas que integran as bolsas de interinos dos corpos de xestión procesual e 

administrativa, tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial da Administración de xustiza, dependente da 

Comunidade Autónoma de Galicia, que se atope en situación de servizo activo (incluído permiso por maternidade/

paternidade, adopción ou excedencia polo coidado dun/dunha �llo/a ou dun/dunha familiar) e que reúna os requisitos 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200220/AnuncioO150-120220-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200221/AnuncioO150-130220-0002_gl.html
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NOVAS

establecidos nesta convocatoria. 

Está exceptuado o persoal docente da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, o persoal das 

escalas dos corpos da policía de Galicia e bombeiros e o persoal do Servizo Galego de Saúde. Non se entende por tal 

o persoal empregado público da escala de saúde pública e Administración sanitaria creada pola Lei 17/1989, do 23 

de outubro, de creación de escalas de persoal sanitario ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia.

SOLICITUDES E PRAZOS

O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario O�cial de 

Galicia e rematará o día 5 de marzo de 2020.

CURSOS DE APROVEITAMENTO

Procesos de dixitalización en o�cinas de rexistro da Xunta de Galicia

Sistemas para a contratación electrónica

Seguridade da información na Xunta de Galicia

Aspectos avanzados e implantación da normativa de protección de datos na Xunta de Galicia

Esquema nacional de seguridade para responsables de servizos e da información e coordinadores de seguridade

Tramitación electrónica integral na Xunta de Galicia no marco da Lei 39/2015

Introdución á protección de datos persoais. Regulamento europeo 2016/679 de protección de datos

Sistema electrónico de facturación (SEF)

Introdución ao expediente xudicial electrónico

Introdución á protección de datos persoais. Regulamento europeo 2016/679 de protección de datos

Seguridade da información na Administración de xustiza en Galicia

Resolución do 24 de febreiro de 2020 pola que se convocan cursos sobre tecnoloxías da información e da comunicación 

(TIC), administración electrónica e protección de datos para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade 

Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional e persoal ao servizo da 

Administración de xustiza de Galicia. (DOG, 27 de febreiro de 2020)

Formación continua en igualdade e violencia de xénero

Poderá participar nas accións formativas convocadas nesta resolución:

1. O persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais e da 

Administración institucional; da Administración de xustiza de Galicia; das entidades locais de Galicia; e o PAS das tres 

universidades do SUG, que se encontre en situación de servizo activo (incluído permiso por maternidade, adopción ou 

acollemento ou excedencia polo coidado dun/dunha �llo/a ou dun familiar) e que reúna os requisitos establecidos nesta 

convocatoria e para cada un dos casos no anexo II. 

Está exceptuado o persoal docente da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional; o persoal das 

escalas dos corpos da policía de Galicia e bombeiros locais; e o persoal do Servizo Galego de Saúde. Non se entende 

por tal o persoal empregado público da escala de saúde pública e Administración sanitaria creada pola Lei 17/1989, 

do 23 de outubro, de creación de escalas de persoal sanitario ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia.

PRAZO

1. O prazo de presentación de solicitudes será de oito días a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución 

no Diario O�cial de Galicia.

CURSOS TELEFORMACIÓN E PRESENCIAIS

Ser a líder: o liderado e autoliderado feminino

Conciliación da vida persoal, familiar e laboral

Básico en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero

Formación básica en igualdade de xénero nas administracións públicas

Igualdade de xénero: Perspectiva xurídica

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública

O enfoque de xénero no deseño, execución e avaliación de plans, programas e proxectos

Formación para persoal público

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200227/AnuncioO150-180220-0001_gl.html
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Sexting, sextorsión, violencia de xénero dixital

Violencia de xénero

Formación básica para a sensibilización e prevención da violencia de xénero

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública

Atención integral en violencia de xénero

Módulo II. Violencia de xénero e familiar. Tramitación

Violencia de xénero dende a perspectiva socioasistencial

Formación básica para a sensibilización e prevención da violencia de xénero

O enfoque de xénero no deseño, execución e avaliación de plans, programas e proxectos

RESOLUCIÓN do 24 de febreiro de 2020 pola que se convocan as actividades de formación continua en materia de 

igualdade e violencia de xénero para o persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e entes públicos 

instrumentais do sector público da comunidade autónoma, así como do persoal da Administración de xustiza de Galicia e 

de administración e servizos (PAS) das tres universidades galegas. (DOG, 28 de febrero de 2020)

Cursos sobre TIC, administración electrónica e protección de datos

Poderá participar nas accións formativas convocadas mediante esta resolución o persoal ao servizo da Administración 

xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional, así 

como o persoal empregado público e persoas que integran as bolsas de interinos dos corpos de xestión procesual e 

administrativa, tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial da Administración de xustiza, dependente da 

Comunidade Autónoma de Galicia, que se atope en situación de servizo activo (incluído permiso por maternidade/

paternidade, adopción ou excedencia polo coidado dun/dunha �llo/a ou dun/dunha familiar) e que reúna os requisitos 

establecidos nesta convocatoria. 

Está exceptuado o persoal docente da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, o persoal das 

escalas dos corpos da policía de Galicia e bombeiros e o persoal do Servizo Galego de Saúde. Non se entende por tal 

o persoal empregado público da escala de saúde pública e Administración sanitaria creada pola Lei 17/1989, do 23 

de outubro, de creación de escalas de persoal sanitario ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia.

SOLICITUDES E PRAZOS

O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario O�cial de 

Galicia e rematará o día 5 de marzo de 2020.

CURSOS DE APROVEITAMENTO

Procesos de dixitalización en o�cinas de rexistro da Xunta de Galicia

Sistemas para a contratación electrónica

Seguridade da información na Xunta de Galicia

Aspectos avanzados e implantación da normativa de protección de datos na Xunta de Galicia

Esquema nacional de seguridade para responsables de servizos e da información e coordinadores de seguridade

Tramitación electrónica integral na Xunta de Galicia no marco da Lei 39/2015

Introdución á protección de datos persoais. Regulamento europeo 2016/679 de protección de datos

Sistema electrónico de facturación (SEF)

Introdución ao expediente xudicial electrónico

Introdución á protección de datos persoais. Regulamento europeo 2016/679 de protección de datos

Seguridade da información na Administración de xustiza en Galicia

Resolución do 24 de febreiro de 2020 pola que se convocan cursos sobre tecnoloxías da información e da comunicación 

(TIC), administración electrónica e protección de datos para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade 

Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional e persoal ao servizo da 

Administración de xustiza de Galicia. (DOG, 27 de febreiro de 2020)

Formación para persoal público

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200228/AnuncioO150-190220-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200227/AnuncioO150-180220-0001_gl.html
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NOVAS

Formación continua en materia de igualdade e violencia de xénero

Poderá participar nas accións formativas convocadas nesta resolución:

1. O persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais e da 

Administración institucional; da Administración de xustiza de Galicia; das entidades locais de Galicia; e o PAS das tres 

universidades do SUG, que se encontre en situación de servizo activo (incluído permiso por maternidade, adopción ou 

acollemento ou excedencia polo coidado dun/dunha �llo/a ou dun familiar) e que reúna os requisitos establecidos nesta 

convocatoria e para cada un dos casos no anexo II. 

Está exceptuado o persoal docente da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional; o persoal das 

escalas dos corpos da policía de Galicia e bombeiros locais; e o persoal do Servizo Galego de Saúde. Non se entende 

por tal o persoal empregado público da escala de saúde pública e Administración sanitaria creada pola Lei 17/1989, 

do 23 de outubro, de creación de escalas de persoal sanitario ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia.

PRAZO

1. O prazo de presentación de solicitudes será de oito días a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución 

no Diario O�cial de Galicia.

CURSOS TELEFORMACIÓN E PRESENCIAIS

Ser a líder: o liderado e autoliderado feminino

Conciliación da vida persoal, familiar e laboral

Básico en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero

Formación básica en igualdade de xénero nas administracións públicas

Igualdade de xénero: Perspectiva xurídica

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública

O enfoque de xénero no deseño, execución e avaliación de plans, programas e proxectos

Sexting, sextorsión, violencia de xénero dixital

Violencia de xénero

Formación básica para a sensibilización e prevención da violencia de xénero

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública

Atención integral en violencia de xénero

Módulo II. Violencia de xénero e familiar. Tramitación

Violencia de xénero dende a perspectiva socioasistencial

Formación básica para a sensibilización e prevención da violencia de xénero

O enfoque de xénero no deseño, execución e avaliación de plans, programas e proxectos

RESOLUCIÓN do 24 de febreiro de 2020 pola que se convocan as actividades de formación continua en materia de 

igualdade e violencia de xénero para o persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e entes públicos 

instrumentais do sector público da comunidade autónoma, así como do persoal da Administración de xustiza de Galicia e 

de administración e servizos (PAS) das tres universidades galegas. (DOG, 28 de febrero de 2020)

Formación para persoal público

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200228/AnuncioO150-190220-0001_gl.html
https://www.csif.es/sumate/
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Cursos na Academia Galega de 
Seguridade Pública

Formación continua para os corpos de Policía Local dos concellos de Galicia

Poderán participar nos cursos convocados por esta resolución os/as policías locais de Galicia que se atopen en situación 

de servizo activo ou excedencia por coidado de familiares.

Con carácter xeral, reservarse o 10 % das prazas convocadas para persoal das forzas e corpos de seguridade do Estado 

que traballen en Galicia, podendo ser superada a dita porcentaxe no suposto de quedar prazas vacantes.

SOLICITUDES e PRAZO

O persoal que desexe participar nos cursos convocados nesta resolución deberá cubrir o formulario de matrícula 

telemática dispoñible na páxina web da Agasp http://agasp.xunta.gal  non se admitirá ningunha outra forma ou modelo 

de solicitude

O prazo de presentación de solicitudes será desde as 8.00 horas do día seguinte ao da publicación desta resolución no 

DOG ata as 14.00 horas do día 25 de febreiro de 2020 para os cursos programados para o mes de marzo e ata o 16 

de marzo o resto dos cursos programados.

ANEXO DE CURSOS

• A detención policial

• Actualización en normativa de armas e artigos pirotécnicos

• Atención aos/ás peregrinos/as

• Atención aos/ás peregrinos/as

• Autocontrol e xestión do estrés

• Autoprotección táctica

• Condución 4 x 4

• Condución policial

• Condución policial

• Control de transportes por carretera: autorizacións, permisos e tacógrafos

• Delitos contra o patrimonio e a orde socioeconómica

• Detección de drogas na condución

• Disciplina urbanística

• Formación en des�brilación semiautomática externa (DESA)

• Formación en des�brilación semiautomática externa (DESA)

• Formación en des�brilación semiautomática externa (DESA)

• Formación en des�brilación semiautomática externa (DESA)

• Habilidades sociais no trato coa cidadanía

• Identi�cación de armas ocultas ou camu�adas

• Inspección ocular: a importancia dos primeiros momentos

• Inspección policial en establecementos públicos

• Intervención policial con cans e demais animais

• Investigacion de atropelos

• Manexo e utilización operativa do bastón policial extensible

• Medición de ruídos

• Normativa de drons no eido local

• vehículo: documentación e identi�cación

• Operadores de radar



P
á
x

in
a
 1

2
 -
 N

o
ti
ci

a
s 

C
S
IF

 A
u
to

n
ó
m

ic
o

NOVAS

• Operativa policial nivel I

• Patrón de embarcacións de recreo PER *

• Primeiras actuacións sanitarias ante incidentes de ambiente hostil (AMOK)

• Protección do Patrimonio: O Camiño de Santiago

• Protocolo de actuación para dar resposta a persoas con discapacidade en situacións de urxencia

• Protocolos de actuación ante o maltrato animal

• Protocolos de actuación policial ante delitos de odio

• Reciclaxe medio ambiente

• Reciclaxe policía administrativa

• Responsabilidade xurídica no uso das redes sociais

• Superior de Administración electrónica (presencial e online)

• Tiro nocturno en interiores e lugares pechados

• Xestión emocional en situación de estrés

RESOLUCIÓN do 17 de febreiro de 2020 pola que se convocan cursos de formación continua para o persoal dos 

corpos da policía local dos concellos de Galicia.

Formación continua para agrupacións de voluntarios de protección civil 

RESOLUCIÓN do 17 de febreiro de 2020 pola que se convocan cursos de formación continua para o persoal das 

agrupacións de voluntarios/as de protección civil da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 20 de febreiro de 

2020)

PRAZO DE INSCRICIÓN

O prazo de inscrición será de 10 días naturais

Formación continua para servizos de extinción de incendios, salvamento e grupos de emerxencias

RESOLUCIÓN do 17 de febreiro de 2020 pola que se convocan cursos de formación continua para os servizos de 

extinción de incendios e salvamento, grupos de emerxencias supramunicipais e servizos municipais de protección civil e 

emerxencias da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 20 de febreiro de 2020)

PRAZO DE INSCRICIÓN

O prazo de inscrición será de 10 días naturais

Cursos descentralizados de protección civil

RESOLUCIÓN do 17 de febreiro de 2020 pola que se convocan cursos descentralizados para realizar 14 edicións do 

curso básico de protección civil. (DOG, 20 de febreiro de 2020)

PRAZO DE INSCRICIÓN

O prazo de inscrición será de 10 días naturais.

Cursos de reciclaxe de socorrismo acuático

RESOLUCIÓN do 17 de febreiro de 2020 pola que se convocan cursos de reciclaxe de socorrismo acuático, válidos 

para a renovación da inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia. (DOG, 20 de febreiro de 

2020)

PRAZO DE INSCRICIÓN

O prazo de inscrición será de 10 días naturais.

Cursos de adaptación da actividade física e deportiva ao socorrismo

RESOLUCIÓN do 17 de febreiro de 2020 pola que se convocan cursos de adaptación da actividade física e deportiva 

ao socorrismo en instalacións acuáticas (CAFDO-IA) e en espazos acuáticos naturais (CAFDO-EAN), para licenciados ou 

graduados en Ciencias da Actividade Física e o Deporte e técnicos superiores en Animación de Actividades Físicas e 

Deportivas, co obxectivo de acadar a formación mínima que deben reunir os/as socorristas acuáticos/as para o seu 

Cursos da Academia Galega de Seguridade Pública

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200219/AnuncioO3C2-110220-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200221/AnuncioO3C2-130220-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200221/AnuncioO3C2-130220-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200221/AnuncioO3C2-130220-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200221/AnuncioO3C2-130220-0006_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200221/AnuncioO3C2-130220-0005_gl.html
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exercicio profesional no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia e a súa inscrición no Rexistro Profesional 

de Socorristas Acuáticos de Galicia. (DOG, 20 de febreiro de 2020)

PRAZO DE INSCRICIÓN

O prazo de inscrición será de 15 días naturais

Cursos da Academia Galega de Seguridade Pública

Cursos descentralizados para agrupacións de voluntarios de Protección Civil

RESOLUCIÓN do 17 de febreiro de 2020 pola que se convocan cursos descentralizados no ámbito da formación 

continua para o persoal das agrupacións de voluntarios/as de protección civil da Comunidade Autónoma de Galicia. 

(DOG, 20 de febreiro de 2020)

PRAZO DE INSCRICIÓN

O prazo de inscrición será de 10 días naturais

Formación para persoal da Unidade da Policía Nacional adscrita a Galicia

Resolución do 18 de febreiro de 2020 pola que se publica o plan de formación para o ano 2020 do persoal da 

Unidade da Policía Nacional adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia (UPA). (DOG, 27 de febreiro de 2020)

DESTINATARIOS

Persoal da Unidade da Policía Nacional adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia en servizo activo. A baixa laboral 

por incapacidade temporal impide a participación nas accións formativas. Será revisable a admisión de persoas en baixa 

laboral por incapacidade temporal, cando esta veña producida por accidente de traballo recoñecido como tal e a 

asistencia ao curso non inter�ra na recuperación.

No caso de estimarse oportuno, poderá acceder aos cursos persoal das forzas e corpos de seguridade pública que 

traballen en Galicia con competencias directas na materia que se vai desenvolver, e reservaranse expresamente prazas 

para eles.

Se as solicitudes para participar nun curso non superan as 10 persoas, a Agasp reservase a facultade de anular a 

actividade formativa. (DOG, 27 de febreiro de 2020)

LUGAR E DATAS

Os cursos desenvolveranse nas instalacións da Agasp.

As datas de cada curso estableceranse polo menos con unha antelación de 20 días naturais antes da súa realización, e 

comunicarase desde a Xefatura da UPA a todas as unidades para o coñecemento de todos/as os/as interesados/as.

Plan de formación para o 2020 do persoal da Policía Nacional con destino en Galicia

Resolución do 18 de febreiro de 2020 pola que se publica o plan de formación para o ano 2020 para o persoal da 

Policía Nacional con destino en Galicia. (DOG, 27 de febreiro de 2020)

Destinatarios

Persoal da Policía Nacional destinado en Galicia en servizo activo.

A baixa laboral por incapacidade temporal impide a participación nas accións formativas.

Será revisable a admisión de persoas en baixa laboral por incapacidade temporal cando esta se produza por accidente 

de traballo recoñecido como tal e a asistencia ao curso non inter�ra na recuperación. 

No caso de considerarse oportuno, poderá acceder aos cursos persoal das forzas e corpos de seguridade pública que 

traballe en Galicia con competencias directas na materia que se vai desenvolver, para o cal se reservarán expresamente 

prazas.

Se as solicitudes para participar nun curso non superan as dez (10) persoas, a Agasp reserva para si a facultade de 

anular a actividade formativa.

Segunda. Lugar e datas

Os cursos desenvolveranse nas instalacións da Agasp.

As datas de cada curso estableceranse, polo menos, cunha antelación de vinte (20) días naturais ao da súa realización e 

comunicaráselles desde a Xefatura Superior de Policía de Galicia a todas as unidades para o coñecemento de todos/as 

os/as interesados/as.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200221/AnuncioO3C2-130220-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200227/AnuncioO3C2-180220-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200227/AnuncioO3C2-180220-0002_gl.html
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NOVAS Cursos da Academia Galega de Seguridade Pública

Plan de formación do primeiro semestre para persoal da Garda Civil con destino en Galicia

Persoal da Garda Civil destinado en Galicia en servizo activo.

A baixa laboral por incapacidade temporal impide a participación nas accións formativas.

Será revisable a admisión de persoas en baixa laboral por incapacidade temporal cando esta se produza por accidente 

de traballo recoñecido como tal e a asistencia ao curso non inter�ra na recuperación. 

No caso de considerarse oportuno, poderá acceder aos cursos persoal das forzas e corpos de seguridade pública que 

traballe en Galicia con competencias directas na materia que se vai desenvolver, para o cal se reservarán expresamente 

prazas.

Se as solicitudes para participar nun curso non superan as dez (10) persoas, a Agasp reserva para si a facultade de 

anular a actividade formativa.

LUGAR E DATAS

Os cursos desenvolveranse nas instalacións da Agasp.

As datas de cada curso estableceranse, polo menos, cunha antelación de vinte (20) días naturais ao da súa realización e 

comunicaráselles desde a zona a todas as unidades para o coñecemento de todos/as os/as interesados/as.

RESOLUCIÓN do 18 de febreiro de 2020 pola que se publica o plan de formación para o primeiro semestre do ano 

2020 para o persoal da Garda Civil con destino en Galicia. (DOG, 27 de febreiro de 2020)

Formación en lingua estranxeira 
para alumnado de centros públicos 
PERSOAS BENEFICIARIAS E REQUISITOS

1. Poderá solicitar a participación nas actividades convocadas e ser bene�ciario destas axudas o alumnado que cumpra 

os seguintes requisitos:

a) Estar cursando, no réxime xeral, 1º, 2º, 3º ou 4º de educación secundaria obrigatoria, ou 1º ou 2º de bacharelato, en 

centros sostidos con fondos públicos, durante o curso 2019/20, na Comunidade Autónoma de Galicia.

b) Ter superadas todas as áreas ou materias no curso 2018/19.

c) Ter acadado no curso 2018/19 unha cuali�cación mínima de ben no 6º curso de educación primaria para o 

alumnado de 1º de educación secundaria obrigatoria, e de 6 para o de 2º, 3º e 4º cursos de educación secundaria 

obrigatoria e de bacharelato na área ou materia de lingua estranxeira que se vai perfeccionar na estadía.

d) Para as actividades de integración, estar matriculado/a no curso 2019/20 nun centro da Rede de centros plurilingües.

e) Non ter concedida, no presente curso académico, outra axuda coa mesma �nalidade.

f) Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de bene�ciario, recollidas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, 

de subvencións de Galicia.

g) Estar en posesión do documento nacional de identidade (en diante, DNI), número de identidade de estranxeiro (en 

diante, NIE) ou pasaporte. No caso do alumnado menor de 14 anos que non dispoña de documento de identidade, 

farase constar, como documento identi�cativo, o do pai ou da nai ou do titor ou titora legal.

SOLICITUDES, PRESENTACIÓN E PRAZO 

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede 

electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal .

O prazo para a presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde 

no DOG.

ORDE do 10 de febreiro de 2020 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en 

linguas estranxeiras no ano 2020, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime 

de concorrencia competitiva (código de procedemento ED504B). (DOG, 26 de febrero de 2020)

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200227/AnuncioO3C2-180220-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200226/AnuncioG0534-110220-0003_gl.html
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Probas para a obtención de 
carnés e competencias profesionais 

Convocatoria de probas para obter carnés profesionais e habilitacións no ano 2020

ORDE do 20 de xaneiro de 2020 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais e 

habilitacións profesionais no ano 2020 (código de procedemento ED527A). (DOG, 12 de febrero de 2020)

Carnés profesionais:

– Carné profesional en instalacións térmicas de edi�cios.

– Carné profesional de operador/a de guindastre torre.

– Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría A.

– Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría B.

Habilitacións profesionais: 

– Operador/a industrial de caldeiras.

– Instalador/a de gas, categoría A.

– Instalador/a de gas, categoría B.

– Instalador/a de gas, categoría C.

– Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría I.

– Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría II.

– Reparador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría III.

– Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigorí�cos de calquera carga de refrixerantes �uorados.

– Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigorí�cos de carga de refrixerante inferior a tres quilogramos de gases 

�uorados.

– Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías de calquera carga de refrixerantes �uorados.

– Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías que empreguen menos de tres quilogramos 

de refrixerantes �uorados.

SOLICITUDES 

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede 

electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

1. Para a primeira convocatoria, o prazo de presentación de solicitudes será desde o día 17 de febreiro ao día 3 de 

marzo de 2020, ambos os dous incluídos. 

2. Para a segunda convocatoria, o prazo de presentación de solicitudes será desde o día 22 de xuño ao día 3 de xullo 

de 2020, ambos os dous incluídos.

Convocatoria de probas de recoñecemento de competencia de xestor de transporte

CALENDARIO

a) No ano 2020 realizarase unha convocatoria entre o 30 de marzo e o 30 de xuño.

b) As persoas aspirantes que cumpran os requisitos para presentárense ás probas poderán presentarse á modalidade de 

xestor de transporte para empresas de transporte de mercadorías por estrada e á de xestor de transporte para empresas 

de transporte de persoas viaxeiras por estrada, ou só a unha delas.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES E PRAZO

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na 

sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, co código IF312A (anexo I).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200212/AnuncioG0534-310120-0001_gl.html
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NOVAS

Probas extraordinarias teóricas para titulacións de embarcacións de lecer

RESOLUCIÓN do 3 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se convocan 

exames extraordinarios teóricos para a obtención das titulacións que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer 

na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 12 de febrero de 2020)

OBXECTO.

O obxecto desta resolución é establecer as condicións que teñen que cumprir as escolas de navegación de lecer da 

Comunidade Autónoma de Galicia para poder presentar os seus alumnos ás probas extraordinarias teóricas, así como 

�xar as datas e os lugares de realización das citadas probas para obter os títulos que habilitan para o goberno das 

embarcacións de lecer na Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020.

EXAMES:

Patrón/patroa para navegación básica

Patrón/patroa de embarcacións de lecer

Patrón/patroa de iate

Capitán/capitá de iate

Patrón/patroa de motonáutica «A» ou «B»

SOLICITUDES

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na 

sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal 

PRAZOS

Convocatoria de marzo: Matrícula: do 17 de febreiro ao 28 de febreiro de 2020, ambos inclusive. 

Patrón/patroa para navegación básica

Patrón/patroa de embarcacións de lecer

Patrón/patroa de iate

Convocatoria de xullo: Matrícula: do 25 de maio ao 5 de xuño de 2020, ambos inclusive.

Patrón/patroa para navegación básica

Patrón/patroa de embarcacións de lecer

Patrón/patroa de iate

Convocatoria de decembro: Matrícula: do 16 de outubro ao 27 de outubro de 2020, ambos inclusive.

Patrón/patroa para navegación básica

Patrón/patroa de embarcacións de lecer

Patrón/patroa de iate

Capitán/capitá de iate

Exames para as titulacións de motos 
náuticas e embarcacións de lecer

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta 

convocatoria no Diario O�cial de Galicia.

INFORMACIÓN ÁS PERSOAS INTERESADAS.

a) Web o�cial https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/mobilidade , sección de formación.

b) Os teléfonos 881 99 50 53 e 981 54 43 75 da devandita dirección xeral.

c) Enderezo electrónico: formacion.transportes@xunta.gal 

RESOLUCIÓN do 13 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Mobilidade, pola que se convocan probas de 

constatación da competencia profesional para o desempeño das funcións de xestor de transporte en empresas de 

transporte por estrada. (DOG, 24 de febreiro de 2020)

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200212/AnuncioG0427-040220-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200224/AnuncioG0533-140220-0001_gl.html
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Examen teóricos e prácticos para obter titulacións de embarcacións de lecer e motos náuticas

RESOLUCIÓN do 3 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se convocan 

exames ordinarios teóricos e prácticos para a obtención das titulacións que habilitan para o goberno das embarcacións 

de lecer e motos náuticas na Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento PE616C). (DOG, 13 de 

febrero de 2020)

OBXECTO

O obxecto desta resolución é establecer os requisitos para acceder ás probas ordinarias teóricas e prácticas, así como 

�xar as datas e os lugares de realización das citadas probas para obter os títulos que habilitan para o goberno das 

embarcacións de lecer e motos náuticas na Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020

Para a presentación de solicitudes deberán empregarse os modelos normalizados correspondentes ao código do 

procedemento administrativo PE616C, que están dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia: https://

sede.xunta.gal.

SOLICITUDE

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede 

electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. 

EXAMES TEÓRICOS

Patrón/patroa para navegación básica

Patrón/patroa de embarcacións de lecer

Patrón/patroa de iate

Capitán/capitá de iate

Patrón/patroa de moto náutica «A» ou «B»

EXAMES PRÁCTICOS

Patrón/patroa para navegación básica

Patrón/patroa de embarcacións de lecer

Patrón/patroa de iate

Capitán/capitá de iate

Patrón/patroa de moto náutica «A» ou «B»

PRAZOS

Convocatoria de maio: Matrícula: do 23 de marzo ata 3 de abril de 2020, ambos inclusive. 

Patrón/patroa para navegación básica

Patrón/patroa de embarcacións de lecer

Patrón/patroa de iate

Capitán/capitá de iate

Patrón/Patroa de Moto Náutica «A» ou «B»

Convocatoria de setembro: Matrícula: do 30 de julio ao 31 de xullo de 2020, ambos inclusive.

Patrón/patroa para navegación básica

Patrón/patroa de embarcacións de lecer

Patrón/patroa de iate

Capitán/capitá de iate

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200213/AnuncioG0427-040220-0004_gl.html
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Procesos selectivos da Xunta de 
Galicia

Consolidación para persoal laboral �xo, categoría 004 do grupo I

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 22 de novembro de 2019 pola que se convoca o proceso selectivo extraordinario 

de consolidación para o ingreso na categoría 004 do grupo I, titulada/o superior, de persoal laboral �xo da Xunta.

Proceso selectivo da quenda libre para o corpo de xestión da Administración xeral (A2)

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 22 de novembro de 2019 pola que se convoca proceso selectivo, pola quenda de 

acceso libre, para o ingreso no corpo de xestión de Administración xeral da Comunidade Autónoma, subgrupo A2.

Proceso selectivo da quenda libre para o corpo de xestión da Administración xeral (A1)

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 22 de novembro de 2019 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso, 

pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo superior, escala de ciencias na especialidade de 

bioloxía, da Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1.

Diario O�cial de Galicia - Febreiro

PROCESOS SELECTIVOS

Proceso de funcionarización do subgrupo A1

RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2020 pola que se convoca o proceso para a adquisición da condición de persoal 

funcionario de carreira do corpo superior de Administración xeral e corpo facultativo superior de Administración especial 

da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, do persoal laboral �xo de diversas categorías e postos pertencentes 

ao grupo I, do V Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, mediante o seu cambio de vínculo xurídico.

Proceso de funcionarización do subgrupo A2

RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2020 pola que se convoca o proceso para a adquisición da condición de persoal 

funcionario de carreira do corpo de xestión de Administración xeral e corpo facultativo de grao medio de Administración 

especial da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, do persoal laboral �xo de diversas categorías e postos 

pertencentes ao grupo II, do V Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, mediante o seu cambio de 

vínculo xurídico.

Proceso de funcionarización do subgrupo C1

RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2020 pola que se convoca o proceso para a adquisición da condición de persoal 

funcionario de carreira do corpo administrativo de Administración xeral, subgrupo C1, e do corpo de técnicos/as de 

carácter facultativo de Administración especial, grupo B, do persoal laboral �xo de diversas categorías e postos 

pertencentes ao grupo III, do V Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta, mediante o seu cambio de vínculo 

xurídico.

Proceso de funcionarización do subgrupo C2

RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2020 pola que se convoca o proceso para a adquisición da condición de persoal 

funcionario de carreira do corpo auxiliar de Administración xeral e do corpo de auxiliares de carácter técnico de 

Administración especial, subgrupo C2, do persoal laboral �xo de diversas categorías e postos pertencentes ao grupo IV, 

do V Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, mediante o seu cambio de vínculo xurídico.

Proceso de funcionarización AP

RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2020 pola que se convoca o proceso para a adquisición da condición de persoal 

funcionario de carreira da escala de persoal subalterno da agrupación profesional de persoal funcionario, do persoal 

laboral �xo da categoría 003 do grupo V (ordenanza, celador/a, vixilante o�cinas....) pertencente ao grupo V, do V 

Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, mediante o seu cambio de vínculo xurídico.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200204/AnuncioCA01-290120-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200217/AnuncioCA01-060220-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200217/AnuncioCA01-060220-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200217/AnuncioCA01-060220-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200217/AnuncioCA01-060220-0008_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200217/AnuncioCA01-060220-0009_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200204/AnuncioCA01-290120-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200204/AnuncioCA01-290120-0002_gl.html
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SOLICITUDES

O persoal laboral �xo que desexe participar no proceso deberán facelo constar no modelo de solicitude que será 

facilitado gratuitamente na internet.

O prazo para formalizar telematicamente as solicitudes será de vinte (20) días hábiles, que se contarán a partir do 

seguinte ao da publicación desta convocatoria no DOG.

O modelo de solicitude estará á disposición no portal web corporativo funcionpublica.xunta.gal, no seguinte enderezo: 

https://www.xunta.gal/funcion-publica/funcionarizacion. A persoa solicitante deberá dispoñer dun certi�cado dixital da 

Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT), DNI electrónico ou Chave 365.

Lista de contratación da Xunta de 
Galicia

Contratación temporal de laborais e nomeamento de interinos

RESOLUCIÓN do 20 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se acorda o peche e a 

apertura de determinadas listas para a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral 

da Xunta de Galicia e o nomeamento de persoal funcionario interino correspondente a determinados grupos, categorías, 

corpos, escalas e especialidades. (DOG, Venres, 28 de febreiro de 2020)

Primeiro. Pechar a incorporación de novas solicitudes ás listas correspondentes aos grupos, categorías, corpos, escalas e 

especialidades que se indican no anexo I.

Segundo. Reabrir as listas correspondentes aos grupos, categorías, corpos, escalas e especialidades que se indican no 

anexo II.

Terceiro. Relacionar as listas correspondentes aos grupos, categorías, corpos, escalas e especialidades que se atopan 

abertas e nas que as persoas interesadas poderán presentar solicitude de inclusión no período comprendido entre o 1 de 

marzo e o 30 de abril deste ano (anexo III).

Cuarto. Relacionar as listas correspondentes aos grupos, categorías, corpos, escalas e especialidades pechadas e nas 

que soamente se poderán inscribir aquelas persoas que, para a lista correspondente, superasen algunha proba do último 

proceso selectivo do grupo, categoría, corpo, escala ou especialidade, ou teñan prestado servizos na Xunta de Galicia 

(anexo IV).

Quinto. O estado, aberto ou pechado para a incorporación de novas solicitudes, no que se atopa cada lista poderá 

consultarse no portal web corporativo da Xunta de Galicia, http://funcionpublica.xunta.gal, apartado de «Listas de 

contratación».

Sexto. As persoas integrantes das listas que na súa solicitude de inclusión autorizasen expresamente a consulta dalgúns 

datos pola Administración e que �gurasen excluídas nas listas provisionais por causas relacionadas coa imposibilidade 

material da obtención dos ditos datos, deberán achegar, para acreditar o cumprimento dos requisitos exixidos, no prazo 

concedido para formular reclamación contra as listas provisionais, copia compulsada da documentación respecto á cal 

non foi posible obter datos ao realizar a consulta.

Sétimo. Contra esta resolución, de conformidade co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, 

do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE nº 236, do 2 de outubro), as persoas 

Diario O�cial de Galicia - Febreiro

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200228/AnuncioCA01-190220-0002_gl.html
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interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro de Facenda no prazo dun mes contado a partir do 

día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario O�cial de Galicia.

Actualización provisional de méritos do 2019 para a cobertura transitoria de prazas de funcionarios

RESOLUCIÓN do 20 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fai pública a 

actualización provisional de méritos correspondente ao ano 2019 das listas para a cobertura con carácter transitorio de 

prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia. (Venres, 28 de 

febreiro de 2020)

Ofertas públicas de emprego nas 
entidades locais de Galicia

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200228/AnuncioCA01-190220-0001_gl.html
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/13/pdfs/BOE-A-2020-2123.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/21/pdfs/BOE-A-2020-2527.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/05/pdfs/BOE-A-2020-1651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/17/pdfs/BOE-A-2020-2305.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/17/pdfs/BOE-A-2020-2305.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/17/pdfs/BOE-A-2020-2303.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/17/pdfs/BOE-A-2020-2303.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/11/pdfs/BOE-A-2020-1968.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200205/AnuncioL235-160120-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200224/AnuncioL238-040220-0001_gl.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/28/pdfs/BOE-A-2020-2859.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/18/pdfs/BOE-A-2020-2345.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200228/AnuncioL428-240220-0001_gl.html
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/18/pdfs/BOE-A-2020-2345.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/05/pdfs/BOE-A-2020-1750.pdf
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Ofertas públicas de emprego nas entidades locais

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200204/AnuncioL157-150120-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200219/AnuncioL431-300120-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200219/AnuncioL431-300120-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200219/AnuncioL135-300120-0001_gl.html
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/17/pdfs/BOE-A-2020-2304.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/17/pdfs/BOE-A-2020-2304.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200224/AnuncioL255-040220-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200207/AnuncioL171-200120-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200207/AnuncioL171-200120-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200213/AnuncioL428-270120-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200213/AnuncioL428-270120-0002_gl.html
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Ofertas públicas de emprego nas entidades locais

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200218/AnuncioL421-290120-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200204/AnuncioL173-150120-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200210/AnuncioL169-210120-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200217/AnuncioL242-280120-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200228/AnuncioG1440-100220-0004_gl.html
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Lexislación
Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico 

español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de 

seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios �scales.

Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo 

establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. (BOE, 19 de febrero de 2020)

Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de 

agricultura y alimentación. (BOE, 26 de febrero de 2020)

Resolución de 4 de febrero de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 

convalidación del Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en 

materia tributaria, catastral y de seguridad social. (BOE, 11 de febrero de 2020)

Resolución de 4 de febrero de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 

convalidación del Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de 

retribuciones en el ámbito del sector público. (BOE, 11 de febrero de 2020)

Resolución de 4 de febrero de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 

convalidación del Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero, por el que se establece la revalorización y mantenimiento 

de las pensiones y prestaciones públicas del sistema de Seguridad Social. (BOE, 11 de febrero de 2020)

ORDE do 29 de xaneiro de 2020 pola que se actualizan con efectos do 1 de xaneiro de 2020 a contía das retribucións 

do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2020.

RESOLUCIÓN do 6 de febreiro de 2020 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia 

do 30 de xaneiro de 2020 polo que se aproba a modi�cación da relación de postos de traballo da Consellería de 

Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Función pública

Outras medidas

Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se �ja el salario mínimo interprofesional para 2020. 

Contía do salario mínimo interprofesional

O salario mínimo para calesquera das actividades na agricultura, industria e nos servizos, sen distinción de sexo nin 

edade dos traballadores e traballadoras, queda �xado en 31,66 euros/día ou 950 euros/mes, segundo se o salario está 

�xado por días ou por meses.  

Entrada en vigor e período de vixencia

O real decreto entra en vigo ao día seguinte da súa publicación no BOE e surte efecto durante o período comprendido 

entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro, procedendo, en consecuencia, ao abono do salario mínimo no mesmo 

establecido con efectos do 1 de xaneiro.

DECRETO 12/2020, do 10 de febreiro, de disolución do Parlamento de Galicia e de convocatoria de eleccións.

RESOLUCIÓN do 26 de decembro de 2019, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dispón a inscrición no rexistro 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200205/AnuncioL235-160120-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200211/AnuncioC3B0-100220-1_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200212/AnuncioG0424-130120-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200211/AnuncioCA01-300120-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200217/AnuncioCA01-070220-0003_gl.html
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/05/pdfs/BOE-A-2020-1651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/19/pdfs/BOE-A-2020-2381.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/26/pdfs/BOE-A-2020-2669.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/11/pdfs/BOE-A-2020-1935.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-1934
https://boe.es/boe/dias/2020/02/11/pdfs/BOE-A-2020-1936.pdf
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e a publicación no Diario O�cial de Galicia do acordo polo que se aproba o acordo interprofesional galego sobre 

procedementos extraxudiciais de solución de con�itos de traballo (AGA).

Orden ISM/109/2020, de 10 de febrero, por la que se establecen, para el año 2020, las bases de cotización a la 

Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial del Mar incluidos en los grupos segundo y tercero. (BOE, 13 

de febrero de 2020)

DECRETO 25/2020, do 13 de febreiro, polo que se regula a ampliación dos prazos de presentación de solicitudes, 

recursos administrativos, escritos, comunicacións e documentos no caso de determinadas incidencias técnicas que 

imposibiliten o funcionamento ordinario da sede electrónica da Xunta de Galicia. (DOG, 27 de febrero de 2020)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/13/pdfs/BOE-A-2020-2112.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200227/AnuncioG0244-180220-0003_gl.html
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A CSIF trasladou á ministra de Política Territorial e 

Función Pública, Carolina Darías, a súa folla de 

ruta para mellorar as condicións laborais do 

persoal ao servizo das Administracións Públicas. 

CSIF incide en dous ámbitos: mellores retribucións 

e maior emprego de calidade. 

CSIF agarda sentarse pronto a negociar un 

acordo de lexislatura co novo Goberno que 

permita recuperar a estrutura salarial previa ao 

recorte de entre o 5% e o 10% que se executou 

en 2010 e a perda de poder adquisitivo que 

arrastran dende entón todos e todas as 

empregadas públicas, de entre o 12,9% e o 

17,9%. En todo caso, CSIF considera que é 

preciso ter en conta estas premisas á hora de 

elaborar os orzamentos do Estado para 2020. 

polo que di�cilmente se acadará o obxectivo de reducir a 

temporalidade ao 8%.  

Outras das propostas son: regulación da carreira 

profesional; xornada de 35 horas; impulso ás medidas de 

conciliación; a adecuación dos grupos de clasi�cación ás 

novas titulacións; xubilación voluntaria os 60 anos; adecuar 

os complementos de residencia e insularidade, crear a 

�gura do delegado en Igualdade e Violencia de Xénero e 

recoñecer as linguas coo�ciais como mérito, e non como 

requisito, no acceso ao emprego público.

Tendo en conta as previsións de crecemento do PIB, CSIF 

reclama adecuar os incrementos variables que contempla o 

último acordo ás expectativas reais da economía, co �n de 

blindar as nóminas dos empregados públicos. 

Sobre o emprego, CSIF pide comezar a deseñar canto 

antes a oferta de emprego público. Ademais, é preciso 

impulsar un plan de choque sobre os cadros de persoal, xa 

que nos vindeiros 10 anos se van a xubilar 905.000 

persoas, e dar saída ao proceso de estabilización de 

prazas interinas que se atopa paralizado en moitos ámbitos, 

CSIF reclama ao Goberno central 
un acordo de lexislatura para subir 
os salarios públicos nun 17,9% 

A central pediu no primeiro encontro coa ministra de Política Territorial y 
Función Pública un plan para rexuvenecer os cadros de persoal e rebaixar a 

temporalidade na Administración Pública
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CSIF

O progreso cara á igualdade salarial entre homes e 

mulleres segue sendo hoxe unha materia pendente no 

mercado laboral español e un dos principais retos que 

deben afrontar as administracións públicas e as empresas. 

Con motivo do Día Internacional da Igualdade Salarial, o 

22 de febreiro, a CSIF lanza a voz de alarma para 

denunciar que a brecha salarial é hoxe unha realidade 

latente e estendida no noso país e que as medidas para 

atallar esta discriminación deben asentarse sobre unha 

premisa básica: A igual traballo, igual salario.  

Os datos demostran que o mercado laboral español aínda 

ten un longo camiño que percorrer para chegar a unha 

igualdade plena. Ano tras ano, os soldos das traballadoras 

seguen sendo inferiores aos dos seus compañeiros en case 

todas as actividades. Non debemos esquecer tampouco 

que o principal peso das responsabilidades familiares 

As mulleres gañan unha media 
de 3.200 euros menos que os 
homes na Administración Pública 

segue recaendo nas mulleres, que son as que asumen 

principalmente os permisos non retribuídos, excedencias ou 

reducións de xornada e que todo iso incide a curto prazo 

na diferenza salarial e a longo prazo, na súa xubilación.

Así, segundo a última enquisa de Estrutura Salarial do INE 

(2017), o salario medio anual dos homes foi de 26.391 

euros fornte aos 20.607 euros mas mulleres, que cobran 

un 78,08% do que obtén un home. As administracións, 

que deberían ser punta de lanza en igualdade, tampouco 

escapan desta realidade e as cifras do INE con�rman que 

as ganancias medias anuais das mulleres son case 3.200 

euros inferiores ás dos seus compañeiros (27.391 euros 

fronte a 30.581) en Administración Pública e Defensa; 

Seguridade Social obrigatoria. 

Por todo iso, desde CSIF esiximos un cambio no escenario 

laboral e medidas realistas sobre a mesa. Apostamos por 

fomentar a igualdade desde a educación; �exibilizar o 

teletraballo e facilitar o acceso a garderías na contorna 

laboral; de�nir os postos de traballo segundo 

competencias técnicas; acabar con estruturas de persoal e 

de�nición de postos de traballo anticuadas; fomentar as 

medidas que favorezan a conciliación e reclamar un maior 

impulso lexislativo.

Reclamamos: 

• Que se cumpra a lexilación para a igualdade de 

efectiva de mulleres e homes e as medidas urxentes para 

garantía da igualdade de trato e de oportunidades entre 

mulleres e homes no emprego e a ocupación, con respecto 

á obrigatoriedade de empresas e Administracións públicas 

de negociar e implementar un Plan de Igualdade, incluíndo 

a auditoría salarial entre mulleres e homes.

• Incorporar a perspectiva de xénero nas negociacións dos 

convenios colectivos, con especial atención ás retribucións.

• Esixir a retribución segundo traballo de igual valor. 

• Mellorar a presencia da muller nos postos de 

responsabilidade.

• Fomentar a corresponsabilidade para que a conciliación 

sexa compartida e non penalice ás mulleres.

• Maior sensibilización e formación en xénero, 

especialmente en postos de responsabilidade e recursos 

humanos, tanto na pública como na privada.

22 de febreiro. Día pola Igualdade salarial



CSIF

P
á
x

in
a
 2

7
 -
 N

o
ti
ci

a
s 

C
S
IF

 A
u
to

n
ó
m

ic
o

A Central Sindical Independente e de Funcionarios 

conmemora o 8 de Marzo, Día Internacional da Muller, 

unha xornada auspiciada por Nacións Unidas, na que 

denunciamos as situacións de discriminación, abuso e 

violencia que sofren as mulleres de todo o mundo.

En 2020 cumpriranse 25 anos desde a Conferencia 

Mundial sobre a Muller, celebrada en  Beijing, na que 

189 gobernos comprometéronse a tomar medidas 

estratéxicas para favorecer o empoderamento das mulleres 

en ámbitos fundamentais que afectan as nosas vidas: a 

educación, a saúde, a loita contra a violencia de xénero e 

os abusos sexuais, a economía, o poder, a toma de 

decisións, medios de comunicación… As reivindicacións 

seguen vixentes un cuarto de século despois.

Hoxe, en España, as mulleres continúan en primeira liña do 

debate social. A violencia de xénero e as diferentes 

situacións de acoso seguen sendo a expresión máis grá�ca 

e cruel da desigualdade que se exerce desde hai séculos 

contra unha muller polo mero feito de selo. As mulleres 

convivimos a diario co machismo e a discriminación. A 

metade das traballadoras, segundo unha enquisa que 

publicamos o ano pasado, recoñece que teñen que 

aguantar no seu traballo bromas machistas, gabanzas, 

mensaxes de whatsapp subidos de ton, miradas ou o 

desdén dos seus compañeiros.

Ademais, as mulleres seguimos ocupando de forma 

maioritaria postos a tempo parcial, contratos temporais e 

cústanos máis acceder a esferas de poder e 

responsabilidade, o que conleva brecha salarial. CSIF 

8 M Día Internacional da Muller:
Traballando pola Igualdade 365 
días ao ano

gañou unha importante sentenza contra Zara por 

discriminar laboralmente a unha muller por acollerse a 

redución de xornada (un novo exemplo da precariedade 

no emprego feminino) e destapamos a discriminación 

salarial que sufrían mulleres do sector hortofrutícola en 

Almería respecto a os seus compañeiros.

Despois de meses de  inacción política pola ausencia de 

Goberno, é preciso recuperar o tempo perdido e que os 

responsables políticos correspondan as nosas 

reivindicacións con medidas concretas.

Por todo iso, reclamamos ao Goberno que poña en 

marcha a �gura do delegado/a sindical especializado en 

Igualdade e Violencia de Xénero, para afrontar este tipo de 

situacións con persoal altamente especializado e 

sensibilizado.

Xuntas, as mulleres españolas de diferente procedencia, 

idade, cultura e sensibilidade, alzamos a voz o 8 de 

marzo para reclamar IGUALDADE.

En CSIF celebramos o 8 de marzo reivindicando:

1.- Corresponsabilidade e conciliación familiar: Con 

medidas como os permisos por nacemento, adopción ou 

acollemento (paternidade e maternidade) de 20 semanas 

intransferibles, bolsa de horas, teletraballo regulado e 

xornada de 35 horas.

2.- Eliminación da brecha salarial.

3.- Tolerancia 0 á violencia contra a muller. Non é Non.

4.- Prevención laboral con perspectiva de xénero.

5.- Formación en materia de Igualdade.

Este é o camiño, 365 días traballando pola IGUALDADE.

8 de marzo
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CSIF

CSIF pide reforzar a información e 
protección ante o coronavirus en 
administracións e sanidade

A CSIF reclama ás autoridades sanitarias de toda España 

que actualicen a información, medidas de protección e 

formación especí�ca nos ámbitos sensibles como 

sanidade, postos de atención ao público, Forzas e Corpos 

de Seguridade do Estado e puntos fronteirizos para 

adaptarse á evolución do coronavirus.

CSIF valora a xestión da crise ata o momento por parte do 

Ministerio de Sanidade e a reunión do Consello 

Interterritorial con representantes das distintas comunidades 

autónomas e lanzamos unha mensaxe de tranquilidade 

porque España conta coas medidas de seguridade e 

contención deste coronavirus que, por outra banda, ten un 

índice de mortalidade relativamente baixo (2 por cento).

Con todo, desde a súa responsabilidade, CSIF bota en 

falta que se constitúa unha comisión de expertos en 

bioseguridade que complemente o enfoque de medicina 

preventiva, tendo en conta que se trata dun novo patóxeno, 

que se propaga rapidamente e para o que aínda non 

dispoñemos dunha vacina.

Como sinalamos, ao comezo da crise debemos reforzar a 

prevención e coordinación cunha rede estratéxica en todo 

o territorio na que se comparta información e medidas de 

actuación. E estes comités en bioseguridade altamente 

cuali�cados deben estar tamén presentes en todos os 

ámbitos, tamén nos hospitais para evitar, entre outras 

cousas, o contaxio en persoal sanitario como ocorreu no 

caso do ébola ou o virus de Crimea- Congo. Esta rede 

estratéxica debería intensi�car e compartir a información en 

tempo real, así como coordinar actuacións que teñan en 

conta todos os ámbitos de Atención Primaria e 

Hospitalaria, Aduanas, inspectores sanitarios, persoal de 

aeroportos e navegación aérea, medios de transportes 

públicos, etc.

Por outra banda, e vista a necesidade de actualizar os 

plans de continxencia e protocolos nos centros sanitarios e 

hospitais, delegados e delegadas sindicais de CSIF neste 

ámbito solicitaron información sobre todas as medidas 

adoptadas en materia de información, formación do 

persoal, zonas habilitadas, medidas de protección,  EPIs e 

contratación de persoal, en previsión de que poidan 

aparecer casos de contaxio por coronavirus.

Ademais, desde CSIF reclamamos que as diferentes 

administracións faciliten información puntual e detallada ao 

persoal sanitario, que ademais debe contar con acceso 

inmediato aos equipos de protección que sexan necesarios 

en cada momento e a todos os recursos materiais 

oportunos

CSIF elaborou material informativo, divulgativo, 

relacionado co coronavirus, os seus síntomas, modos de 

transmisión e medidas preventivas xerais establecidas pola 

Organización Mundial da Saúde, que difundimos a través 

do seu boletín de Acción Sindical.

O sindicato reclama a Sanidad unha comisión de expertos en bioseguridade.
Os e as delegadas de CSIF solicitan información puntual e actualizada en centros 

hospitalarios de toda España



CSIF

P
á
x

in
a
 2

9
 -
 N

o
ti
ci

a
s 

C
S
IF

 A
u
to

n
ó
m

ic
o



P
á
x

in
a
 3

0
 -
 N

o
ti
ci

a
s 

C
S
IF

 A
u
to

n
ó
m

ic
o

CSIF

Realizarase entre os traballadores e traballadoras das administracións públicas 
e da empresa privada para coñecer o verdadeiro alcance deste problema.

CSIF esixe rexistros nacionais de acoso laboral na Administración

Participa na macroenquisa de CSIF 
para detectar o acoso no traballo 

A Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSIF) 

pon en marcha unha campaña de sensibilización e 

asesoramento para previr e afrontar situacións de acoso no 

traballo. Baixo o lema, Ante situacións de acoso, con�ito e 

tensión laboral... MOLLÁMONOS!, a nosa organización 

sindical alza a voz para pechar espazos de impunidade a 

este tipo de situacións que provocan tanto dor, angustia, 

perda de autoestima e trastornos na saúde física e 

psicolóxica de todas aquelas persoas que o sofren.

CSIF considera fundamental estar informados, coñecer os 

riscos, identi�car este tipo de actuacións, a miúdo 

silenciadas por vergoña, e medo a posibles represalias, e 

tomar medidas efectivas para erradicalas. Por iso, CSIF 

pretende axudar a identi�car estas situacións porque moitas 

veces non somos conscientes de que as estamos sufrindo, 

con todas as consecuencias terribles que supoñen na nosa 

vida persoal.

Desde CSIF pretendemos tamén clari�car outro tipo de 

situacións difíciles no traballo relacionadas con con�itos 

laborais, insatisfacción laboral, ambiente tóxico, entre 

outros, para afrontalas e abordalas desde a perspectiva 

profesional adecuada para solucionalas antes de que o 

problema vaia a máis.

Para iso, CSIF proponche a oportunidade de participar 

nunha breve enquisa anónima, á que se pode acceder 

dende a web www.csif.gal, e poder facer visible entre 

todos a realidade que se vive na actualidade nos centros 

de traballo. Así, poderemos solicitar maiores medidas, co 

obxectivo de conseguir erradicar e sancionar estes 

comportamentos.

O noso propósito é que entre todos podemos crear centros 

de traballo saudables, onde se respire un bo clima laboral 

e exista unha cultura preventiva de respecto.

No Gabinete Psicosocial CSIF Axuda ofrecemos 

asesoramento xurídico, psicolóxico, pedagóxico e 

psicosocial a toda persoa que se poida atopar nunha 

situación de acoso laboral, acoso sexual e por razón de 

sexo, violencia no traballo, acoso escolar, 

drogodependencias e outros problemas de consumo. 

Chámanos. Ofrecémosche unha acción sindical rápida, 

e�caz e todo o necesario para resolver o seu problema 

con total con�dencialidade.

Con esta nova campaña, CSIF advirte das actuais 

de�ciencias e DENUNCIA  que: 

• Un gran número de empresas NON contan con 

protocolos de acoso, e nas que existen os seus 

traballadores descoñéceno ou teñen medo ás represalias e 

a perder o emprego ao desvelar a situación que sofren.

• Ausencia de medidas cautelares e ao comunicar os 

casos.

• Inexistencia de inspeccións de traballo sobre esta 

problemática sociolaboral.

• Falta de rexistros nacionais, de protocolos e de 

denuncias. Ao non existir datos nacionais non existe o 

problema. O que non se pode cuanti�car ou medir, non se 

pode xestionar.

• O acoso laboral pode ser unha falta disciplinaria moi 

grave e constitutivo de delito, ao que non se lle está 

poñendo freo de maneira adecuada.

• Non existe a formación nin especialización su�ciente nas 

empresas para xestionar estes casos.

• A contorna laboral mostra unha actitude de pasividade,  

evitación ou negación.

• Moitos  acosos laborais esconden un primeiro acoso 

sexual.

https://www.csif.es/contenido/nacional/general/287487



