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Nota informativa en relación á solicitude de permisos en Portax cara a reincorporación 
ao traballo presencial derivado do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 8 de maio 
de 2020, polo que se aproba o Protocolo polo que se establece a reincorporación dos 
empregados públicos ao traballo presencial e as medidas de prevención fronte ao 
COVID-19. 
 

O pasado 8 de maio de 2020, o Consello da Xunta de Galicia aprobou o “Protocolo polo que 

se establece a reincorporación dos empregados públicos ao traballo presencial e as medidas 

de prevención fronte ao COVID-19”. 

O dito Protocolo prevé actuacións preliminares que se iniciaron o pasado luns 11 de maio, e 

terán unha duración dunha semana, seguidas de tres fases nas que se contempla a progresiva 

reincorporación física dos empregados públicos aos seus postos de traballo. 

Nas ditas actuacións preliminares, deberá levarse a cabo a identificación e, no seu caso, a 

reorganización de postos de traballo co obxecto de garantir as medidas de seguridade e hixiene 

recomendadas polas autoridades sanitarias. Polo tanto, a partir do vindeiro luns día 18 de maio 

(inicio Fase I), haberá persoal que se reincorpore ao seu posto de traballo e persoal que 

permaneza no seu domicilio nalgunha das situacións previstas no Protocolo. 

Para identificar cada unha destas situacións, o luns día 18 de maio, deixarase sen efecto a 

“Autorización expresa COVID 19”, e cada empregado público deberá tramitar en  

Portax a xustificación que mellor se adecúe ás súas circunstancias persoais ou laborais.  

 

Nas seguintes liñas identifícanse os distintos tipos de xustificacións agrupadas polas distintas 

casuísticas nas que se poidan atopar os empregados e empregadas.  

Por cada apartado detállanse: 

 As fases nas que poderemos seleccionar as xustificacións. 

 Persoal que pode ou debe seleccionalas dependendo da súa situación, 

identificados segundo a cualificación realizada polo protocolo de 

reincorporación.  

 Detalle das xustificacións. 
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I. PERSOAL CON SÍNTOMAS OU CONTACTO DIRECTO CO COVID *: 

Fases:  Estas xustificacións poderán seleccionarse nas fases 1, 2 e 3 

Tipos de persoal:  No apartado 3 do protocolo de reincorporación establécese o 
seguinte: 

 Se unha persoa ten os síntomas do coronavirus non irá traballar, poñerase en 
contacto co teléfono de atención ao COVID-19 de Galicia ou co servizo de atención 
primaria e seguirá as súas instrucións.  

 Se estivo en contacto estreito con persoas afectadas por COVID-19 tampouco 
acudirá ao centro de traballo, porase en contacto co teléfono de atención á 
enfermidade e seguirá as indicacións das autoridades sanitarias.  

 
Mentres se lle indique que debe estar confinado, deberá seleccionar una das 
seguintes xustificacións 

 

Xustificacións: 

1. Modalidade de teletraballo, persoal con sintomatoloxía COVID  

a. Deberá seleccionarse esta xustificación mentres se presenten síntomas 

compatibles co COVID pero siga desempeñando as súas funcións en réxime 

de teletraballo empregando ferramentas electrónicas 

2. Sintomatoloxía COVID sen teletraballo  

a. Deberá seleccionarse esta xustificación mentres se presenten síntomas 

compatibles co COVID e por razóns funcionais do seu posto de traballo, 

técnicas ou físicas debido a gravidade dos síntomas, non poida teletraballar 

3. Modalidade de teletraballo, persoal contacto cun  Positivo  COVID  

a. Deberá solicitar esta xustificación as persoas que estiveran en contacto 

estreito cun positivo por COVID e polo tanto deban estar confinadas pero 

continúen desempeñando as súas funcións en réxime de teletraballo 

empregando ferramentas electrónicas 

4. Contacto cun Positivo COVID sen teletraballo  

a. Deberá solicitar esta xustificación as persoas que estiveran en contacto 

estreito cun positivo por COVID e polo tanto deban estar confinadas pero 

non poidan desempeñar as súas funcións en réxime de teletraballo 

empregando ferramentas electrónicas por razóns técnicas ou funcionais. 

* Estas xustificacións terán efecto en tanto o empregado público non pase a unha 

situación de IT ou asimilada, momento no que  prevalecerá esta. 
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II. PERSOAL VULNERABLE 

Fases:  Estas xustificacións poderán seleccionarse nas fases 1 e 2 

Tipos de persoal:  No apartado 3, punto 2 do protocolo de reincorporación establécese 
o seguinte: 

 No que se refire ao persoal que presente algún tipo de enfermidade ou afección 
que implique a súa consideración como grupo vulnerable, observarase o disposto 
na Guía de actuación preventiva ante o coronavirus no ámbito da Administración 
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG número 74, do 17 de abril) 
aprobada polo Cecop na súa reunión do 14 de abril de 2020, mentres duren as 
medidas de contención do COVID-19. Tal e como se indica na referida guía, o 
persoal que se inclúe como grupo vulnerable é o que presenta algunha das 
seguintes doenzas ou situacións persoais: enfermidade cardiovascular/HTA; 
diabetes, enfermidade pulmonar crónica, inmunodeficiencia; cancro en 
tratamento activo, maiores de 60 anos ou embarazo. (o servizo sanitario do 
servizo de prevención de riscos laborais determinará a consideración do persoal 
como especialmente sensible e non terá que reincorporarse, por tanto, ata a 
terceira fase regulada no presente protocolo) 

 

Xustificacións: 

 

1. Modalidade de teletraballo para persoal vulnerable polo COVID 

a. Deberá ser seleccionada polas persoas cualificadas como grupo vulnerable 

que estean desempeñando as súas funcións en réxime de teletraballo 

empregando ferramentas electrónicas  

2. Persoal vulnerable  COVID sen teletraballo 

a. Deberá ser seleccionada polas persoas cualificadas como grupo vulnerable 

que non teñan posibilidade para desempeñar as súas funcións en réxime 

de teletraballo empregando ferramentas electrónicas 
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III. CONCILIACIÓN FAMILIAR POR PECHE DE CENTROS POLO COVID 

Fases:  Estas xustificacións poderán seleccionarse nas fases 1 e 2 

Tipos de persoal:  No apartado 3, punto 1 do protocolo de reincorporación establécese 
o seguinte: 

 Poderá seguir prestando o seu traballo en réxime de teletraballo o persoal que 
teña ao seu cargo menores ou maiores dependentes e se vexa afectado, de ser o 
caso, polo peche de centros educativos ou de maiores, e non sexa compatible a 
súa situación persoal con medidas especiais de flexibilidade da xornada laboral.  

 

Xustificacións: 

1. Modalidade de teletraballo por conciliación por peche de centros polo 

COVID 

a. Deberá ser seleccionada polas persoas que cumpran as condicións para ser 

incluídas no grupo de persoas con cargas familiares, afectadas polo peche 

dos centros por motivo do COVID, sempre que realicen o seu traballo dende 

a súa casa empregando ferramentas electrónicas 

2. Conciliación por peche de centros COVID sen teletraballo 

a. Deberá ser seleccionada polas persoas que cumpran as condicións para ser 

incluídas no grupo de persoas con cargas familiares, afectadas polo peche 

dos centros por motivo do COVID, se non se atopan realizando o seu 

traballo dende a súa casa empregando ferramentas electrónicas 

 

 

IV. PERSOAL NOUTRAS SITUACIÓNS DISTINTAS AS ANTERIORES 

Fases:  Estas xustificacións poderán seleccionarse nas fases 1 e 2 

Tipos de persoal:   
 Este apartado aplicarase para o persoal non incluído nos apartados anteriores 
 Debemos ter en conta que no apartado 3, punto 3 do protocolo de 

reincorporación cita o seguinte: “Así mesmo, todo aquel persoal que, como 
consecuencia da pandemia, estea a realizar o seu traballo baixo a modalidade de 
teletraballo polo COVID, poderá solicitar, durante o desenvolvemento das fases 
unha e dúas do presente protocolo, a súa prórroga, que se entenderá autorizada 
de forma automática, sen prexuízo daquelas denegacións que se poidan producir 
por causas debidamente xustificadas  

 Todo empregado que actualmente teña solicitada a xustificación 
“XUSTIFICACION: AUTORIZACIÓN EXPRESA POR RAZÓNS PROTOCOLARIAS 
COVID-19” e estea a desempeñar as funcións do seu posto de traballo dende casa 
empregando ferramentas electrónicas, poderá solicitar a xustificación 
“MODALIDADE DE TELETRABALLO COVID” 
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Xustificacións: 

1. Modalidade de teletraballo polo COVID 

a. Poderá ser solicitada polo persoal que actualmente e como consecuencia 

da pandemia, estea teletraballando empregando ferramentas electrónicas 

(deberán dispor de conexión VPN a rede da Xunta de Galicia e o acceso as 

aplicacións ou documentos electrónicos que lle permitan desenvolver as 

súas funcións ou ao seu propio ordenador do traballo) 

b. Poderá ser solicitada por xefes de servizo, responsables de unidades e polo 

persoal que teña o posto adaptado 

c. Esta xustificación pode ser denegada por causas debidamente xustificadas 

d. Nalgúns casos por necesidades da unidade por razóns organizativas ou 

sanitarias pode ser autorizada conxuntamente con quendas presenciais. 

Neste caso os días que correspondan as quendas presenciais realizarase a 

fichaxe de modo normal e os días correspondentes ao teletraballo por 

COVID solicitarase esta xustificación. 

2. Posto de traballo non adaptado polo COVID 

a. Será seleccionada polos empregados cuxas funcións non poidan ser 

realizadas en modalidade de teletraballo empregando ferramentas 

electrónicas e tampouco poidan acudir ao seu posto de traballo por non 

estar adaptado 

b. No caso de asignarlles quendas presenciais, os días que correspondan ás 

quendas presenciais realizarase a fichaxe de modo normal e o resto dos 

días deberá seleccionarse esta xustificación 

 

Finalmente, débese ter en conta que os días que non se cumpra ningunha das condicións 

anteriores para poder escoller algún tipo de xustificación das citadas anteriormente, 

deberemos acudir ao noso posto de modo presencial e ficharemos a entrada e a saída de modo 

habitual mediante Kronos. 

 

 



 

 

 

Edificio Administrativo San Caetano, 1-2º 
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléfono 981 545227 – Fax 981 545225 

Que xustificación debo pedir (Fases 1 e 2)?   

 


