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ALEGACIÓNS DA CSIF AO BORRADOR DE REGULAMENTO POLO QUE SE REGULA O RÉXIME 

APLICABLE Á SEGUNDA ACTIVIDADE DO PERSOAL DAS ESCALAS DE AXENTES FORESTAIS E 

AXENTES FACULTATIVOS MEDIOAMBIENTAIS 

A proposta da CSIF oriéntase a establecer a regulación do réxime aplicable a segunda 

actividade co obxecto de garantir unha adecuada aptitude psicofísica do persoal das 

escalas de axentes forestais e axentes facultativos medioambientais que realizan tarefas 

operativas de intervención directa en incendios forestais. 

Para elo, propoñemos tres causas polas cales poderase solicitar o pase a segunda 

actividade; por razóns de idade, pola prestación de servizos en postos que realizan tarefas 

operativas de intervención directa en incendios forestais durante un determinado 

número de anos, ou por insuficiencia das aptitudes psicofísicas para o desempeño de 

tarefas operativas de intervención directa en incendios forestais. 

Dende a CSIF entendemos que esta ampliación dos supostos establecidos para o pase a 

segunda actividade resolvería unha parte dos problemas actuais presentes no SPIF, 

posibilitando que todos os postos das escalas de axentes forestais e axentes facultativos 

medioambientais que realizan tarefas operativas de intervención directa en incendios 

forestais estean dotados con persoal funcionario apto para ditas tarefas. 

Coa presentación desta proposta, dáse por entendido que propoñemos a modificación 

da lei 2/2015, de emprego público de Galicia, para a incorporación destes novos 

supostos. 

Por todo elo, e sobre a proposta feita pola administración, facemos as seguintes 

alegacións (en cor vermello as propostas da CSIF e tachado o texto rexeitado): 

 

BORRADOR DE REGULAMENTO POLO QUE SE REGULA O RÉXIME APLICABLE Á SEGUNDA ACTIVIDADE 

DO PERSOAL DAS ESCALAS DE AXENTES FORESTAIS E AXENTES FACULTATIVOS MEDIOAMBIENTAIS 

ADSCRITOS AOS DISTRITOS FORESTAIS DO SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS. 

 

Capítulo I.- Disposicións xerais. 

Artigo 1.- Obxecto e ámbito de aplicación. 

1. O presente decreto ten por obxecto regular o réxime aplicable á segunda actividade prevista na 

Disposición adicional décimo cuarta da Lei 2/2015, de 29 de abril, de emprego público de Galicia, 

mediante a que o persoal incluído dentro do  ámbito de aplicación poderá ser adscrito voluntariamente a 

un posto de traballo ou adscrito a funcións propias da súa escala nas que non sexa necesario realizar 

tarefas operativas de intervención directa en incendios forestais.  
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2. O ámbito de aplicación circunscríbese ao persoal das escalas de axentes forestais e axentes facultativos 

medioambientais adscritos aos distritos forestais da consellería competente en materia de incendios 

forestais. 

Artigo 2.- Definición. 

Enténdese por segunda actividade a adscrición voluntaria por razóns de idade das persoas funcionarias 

das escalas incluídas dentro do ámbito de aplicación que desempeñen postos de traballo encadrados nos 

distritos forestais da consellería competente en materia de incendios forestais a outro posto de traballo 

da mesma ou distinto corpo ou escala, ou a adscrición a funcións de segunda actividade propias da súa 

escala, coa finalidade de que non teña que realizar tarefas operativas de intervención directa en incendios 

forestais. 

Artigo 3.- Requisitos. 

Poderase solicitar o pase á situación administrativa de segunda actividade e a asignación doutro posto de 

traballo coa antelación prevista no número 2 do artigo 6 desde decreto cando se reúnan os seguintes 

requisitos: 

a) Estar na situación de servizo activo nalgunha das escalas incluídas dentro do ámbito de aplicación. 

b) Ter cumpridos os 60 anos de idade. 

c) Ter prestados servizos durante polo menos 25 anos en postos de adscrición das referidas escalas ou 

especialidades. 

Poderase pasar a situación administrativa de segunda actividade por algunha das seguintes causas: 

a) Por insuficiencia das aptitudes psicofísicas para o desempeño de tarefas operativas de 

intervención directa en incendios forestais. 

b) Por petición propia, unha vez cumpridos os 60 anos de idade. 

c) Por petición propia, tras ter cumpridos 25 anos de servizo activo en corpos ou escalas que 

desempeñen tarefas operativas de intervención directa en incendios forestais.  

Artigo 3.1 Pase a segunda actividade por insuficiencia das aptitudes psicofísicas: 

Poderán pasar á situación de segunda actividade os funcionarios das escalas de axentes forestais e 

axentes facultativos medioambientais adscritos aos distritos forestais da consellería competente en 

materia de incendios forestais que presenten insuficiencia das aptitudes psicofísicas para o desempeño de 

tarefas operativas de intervención directa en incendios forestais e teñan sido declarados “aptos con 

restriccións” ou “non aptos” por dita causa polo servizo de prevención de riscos laborais. 

Neste caso, o paso a situación administrativa de segunda actividade finalizará coa desaparición das causas 

que a motivaron, volvendo o/a funcionario/a a situación de servizo activo. 

Nestes casos, e dado o seu carácter temporal, o pase a situación administrativa de segunda actividade 

realizarase mediante adscrición temporal a outro posto da mesma escala ou adscrición a funcións propias 
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da súa escala nas que non sexa necesario realizar tarefas operativas de intervención directa en incendios 

forestais e mantendo en todo caso a reserva do posto de orixe. 

Artigo 3.2. Cobertura das vacantes 

O posto deixado vacante polo funcionario que pasa a situación administrativa de segunda actividade, 

tanto no caso de adscrición a posto como no caso de adscrición a funcións, será obxeto de cobertura 

regulamentaria consonte a normativa en vigor. 

Capítulo II.-Asignación de postos e retribucións na situación de segunda actividade. 

Artigo 4.- Determinación dos postos de traballo asignados na situación de segunda actividade.. 

1. A adscrición poderá realizarse a un posto de traballo reservado a persoal funcionario de calquera corpo 

ou escala, de administración xeral ou especial, do mesmo  ou inferior grupo ou subgrupo de clasificación 

do de orixe da persoa do solicitante da mesma escala no ámbito da Administración xeral da Xunta de 

Galicia ou, das entidades do artigo 45.a) da Lei 16/2020, do 17 de decembro, de organización e 

funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que posúa o 

nivel de titulación ou, se é o caso, a titulación concreta esixida para o ingreso ao corpo ou escala do posto 

ao que se solicita o pase. 

2. A adscrición realizarase con carácter prioritario a postos da mesma escala que non estean adscritos ao 

distritos do Servizo de Prevención de Incendios Forestais e, sempre e cando exista posto vacante de 

necesaria provisión no ámbito territorial solicitado polo interesado. No caso de que a adscrición poida 

realizarse a varios postos da propia escala de axentes forestais ou de axentes facultativos 

medioambientais pertencentes a diferentes consellerías, a adscrición realizarase á consellería de pertenza 

do solicitante. 

 

3. Cando coincidan non tempo varias solicitudes de pase a segunda actividade que impliquen unha 

concorrencia competitiva, a determinación da preferencia para adxudicar un posto de traballo atenderá 

aos  seguintes criterios de prioridade: 

 

a) Maior antigüidade na escala ou especialidade de orixe da persoa funcionaria. 

b) Maior antigüidade no posto de orixe da persoa funcionaria. 

c) Maior idade. 

 

4. A unidade correspondente do centro directivo competente en materia de función pública elaborará 

unha “Relación de postos susceptibles de desempeñar en segunda actividade”, en función do ámbito 

territorial sinalado polo interesado na súa solicitude, na que se incluirán todos os postos susceptibles de 

ser desempeñados polo solicitante de acordo cos números 1 e 2 deste artigo e que se consideren de 

necesaria provisión. 

 

5. Unha vez confeccionada, notificaráselle ao solicitante, para que dentro do prazo de dez días remita a 

listaxe de postos de traballo a que solicita ser adscrito, ordenada segundo orde de preferencia. 
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6. No caso de non existiren postos vacantes susceptibles de desempeñar en segunda actividade, o pase a 

segunda actividade farase efectiva a través da adscrición a funcións de segunda actividade propias da 

escala excluídas as tarefas operativas de intervención directa en incendios forestais. 

 

7. Tanto na modalidade de paso a segunda actividade a través da adscrición a un novo posto de traballo, 

como na modalidade de adscrición a funcións, a adscrición terá carácter definitivo, salvo nos casos de 

pase a segunda actividade por insuficiencia das aptitudes psicofísicas, que terá carácter temporal. 

 

Artigo 5.- Retribucións na situación de segunda actividade. 

 

1. O persoal en situación de segunda actividade percibirá a totalidade das retribucións que lle 

correspondan polo posto de traballo desempeñado efectivamente.  

2. Se o nivel de clasificación e a contía do complemento específico previstos na relación de postos de 

traballo para o posto ao que se adscriba no momento do pase á situación de segunda actividade son 

inferiores aos previstos na do posto desde o que solicita o pase á nova situación, terá dereito a percibir un 

complemento persoal non absorbible dunha contía igual á diferencia entre eles, que experimentará as 

variacións anuais de acordo co previsto nas leis anuais de orzamentos. 

3. O tempo de servizos prestados na situación de segunda actividade computarase para os efectos de 

perfeccionamento de trienios do subgrupo de clasificación da escala de axentes forestais e axentes 

facultativos medioambientais de pertenza. 

Capítulo III.- Procedemento. 

Artigo 6.- Inicio do procedemento. 

1. O procedemento iniciarase por solicitude da persoa interesada, que se presentará obrigatoriamente 

por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de 

Galicia, https://sede.xunta.gal. De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 

procedemento administrativo común das Administracións Públicas, se algunha das persoas interesadas 

presenta a súa solicitude presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación 

electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela na que fose 

realizada a emenda. Para a presentación electrónica poderá empregarse calquera dos mecanismos de 

identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de 

usuario e clave Chave365 ( https://sede.xunta.gal/chave365 ). 

2. A persoa interesada realizará a solicitude cunha antelación de tres meses á data na que pretenda 

exercer o dereito, sempre que nese intre reúna algún dos requisitos establecidos no artigo 3 deste 

decreto e nela deberá indicar o ámbito territorial dentro do que pretende que se realice a adscrición a un 

posto de traballo na situación de segunda actividade. 

3. O órgano competente poderá demandar do solicitante a modificación ou mellora voluntaria dos termos 

da solicitude, do que deberá quedar a oportuna constancia. 

Artigo 7.- Declaración da situación administrativa. 
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1. Correspóndelle á persoa titular da consellería competente en materia de función pública declarar á 

persoa funcionaria solicitante na situación de segunda actividade e adscribila  con tal carácter a un posto 

de traballo no ámbito territorial definido na solicitude ou, no caso de non existir vacante, adscribila a 

funcións de segunda actividade propias da escala excluídas as tarefas operativas de intervención directa 

en incendios forestais 

2. A resolución que poña fin ao procedemento debe adoptarse no prazo máximo de tres meses desde a 

data de entrada da solicitude e o vencemento dese prazo máximo sen ter notificado resolución expresa 

lexitimará á persoa interesada para entender estimada a súa solicitude por silencio administrativo. Esta 

resolución porá fin á vía administrativa. 

3. A resolución que se adopte declarará: 

a) O pase á situación administrativa de segunda actividade do solicitante. 

b) A adscrición con carácter definitivo, temporal ou interino, segundo proceda, ao posto de traballo de 

cobertura necesaria e tendo en conta as preferencias expresadas polo funcionario interesado.  

4. No suposto de que non exista posto vacante ao que adscribir á persoa solicitante, a resolución 

declarará o pase á situación administrativa de segunda actividade e o dereito a ser adscrito á primeira 

vacante dun posto susceptible de desempeño, segundo o disposto no artigo 4 do presente decreto, no 

ámbito territorial elixido. en funcións de segunda actividade propias da súa escala excluídas as tarefas 

operativas de intervención directa en incendios forestais. 

En tanto non se produza a anterior adscrición, a persoa solicitante seguirá adscrito ao posto de traballo 

nunha situación de segunda actividade en expectativa de destino e eximido de realizar tarefas operativas 

de intervención directa en incendios forestais.  

Artigo 8.- Efectos da adscrición a un posto de traballo na situación de segunda actividade. 

1. A toma de posesión do posto adxudicado na situación de segunda actividade producirase no seguinte 

día hábil ao do cesamento no posto de orixe, que, pola súa parte, se producirá necesariamente no prazo 

improrrogable dos tres días seguintes ao da notificación da resolución.  

2. Os efectos económicos da adscrición en segunda actividade serán do primeiro día do mes seguinte ao 

da toma de posesión, agás que esta se produza o primeiro día hábil dun mes, suposto no que os efectos 

económicos coincidirán cos efectos administrativos da toma de posesión. 

3. Unha vez declarado na situación de segunda actividade, o persoal poderá pasar a outra situación 

administrativa sempre que reúna os requisitos esixidos para o acceso a ela. O reingreso na situación de 

segunda actividade producirase no momento do cesamento nesa situación administrativa. 

4. O persoal declarado en situación de segunda actividade poderá solicitar o reingreso á situación de 

servizo activo na escala ou especialidade na que estea en situación de segunda actividade, que se 

producirá mediante a participación nas convocatorias de concurso ou de libre designación para a 

provisión de postos de traballo ou mediante adscrición provisional a un posto de traballo, de acordo coas 

necesidades do servizo, nos termos regulados no artigo 97 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego 

público de Galicia. 
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5. No caso da situación administrativa de segunda actividade por insuficiencia das aptitudes psicofísicas, 

esta finalizará coa desaparición das causas que a motivaron, volvendo o/a funcionario/a a situación de 

servizo activo a todos os efectos. 

Artigo 8.- Carácter da adscrición en segunda actividade. 

A adscrición en segunda actividade do persoal funcionario de carreira terá carácter definitivo ou temporal 

no caso de insuficiencia das aptitudes psicofísicas e a do persoal funcionario interino terá o mesmo 

carácter interino que mantiña no posto desde o que pasa á situación de segunda actividade. O cesamento 

do persoal interino en situación de segunda actividade producirase, ademais de polas causas que 

determinan a perda da condición de persoal funcionario de carreira, cando concorra algunha das 

circunstancias previstas no artigo 24.2 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. 

Artigo 11.- Notificacións. 

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse só por medios electrónicos, nos 

termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.  

2. De conformidade co artigo 45.2 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as 

notificacións electrónicas practicaranse mediante a comparecencia na sede electrónica da Xunta de 

Galicia e a través do sistema de notificacións electrónicas de Galicia, Notifica.gal. Este sistema remitirá ás 

persoas interesadas avisos da posta a disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil 

que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a 

súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.  

3. De conformidade co artigo 47 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as 

persoas interesadas deberán crear e manter o seu enderezo electrónico habilitado único a través do 

Sistema de Notificación Electrónica de Galicia - Notifica.gal, para todos os procedementos administrativos 

tramitados pola Administración xeral e as entidades instrumentais do sector público autonómico. En todo 

caso, a Administración xeral e as entidades do sector público autonómico de Galicia poderá de oficio crear 

o indicado enderezo, aos efectos de asegurar o cumprimento polas persoas interesadas da súa obriga de 

relacionarse por medios electrónicos.  

4. As notificacións entenderanse practicadas no momento no que se produza o acceso ao seu contido, 

entendéndose rexeitada cando transcorresen dez días naturais desde a posta a disposición da notificación 

sen que se acceda ao seu contido.  

5. Se o envío da notificación electrónica non fose posible por problemas técnicos practicarase a 

notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. 

Artigo 12.- Trámites administrativos posteriores á presentación da solicitude. 

Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar trala presentación da 

solicitude deberán ser efectuados electronicamente accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada 

dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. 

Disposición adicional única.- Normas supletorias. 
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No non previsto neste decreto, terán carácter supletorio as disposicións contdas no Regulamento 

de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, aprobado 

mediante Decreto 93/1991, de 20 de marzo. 

Disposición final única. O presente decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación 

no Diario Oficial de Galicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago de Compostela, 25 de febreiro de 2021 
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