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Transferencia de remanentes líquidos de tesouraría

Os organismos autónomos e as entidades públicas empresariais transferirán ao orzamento da Administración xeral da Comunidade Autónoma o importe do remanente de tesouraría non afectado resultante da liquidación do anterior exercicio orzamentario.
A Consellería de Facenda e Administración Pública poderá xerar crédito con este imporWHQRSURJUDPD%©,PSUHYLVWRVHIXQFLyQVQRQFODVL¿FDGDVªXQKDYH]DQDOL]DGDDV~D
repercusión e os seus efectos sobre a estabilidade orzamentaria.
1RQREVWDQWHHFRD¿QDOLGDGHGHHYLWDUTXHVHSURGX]DQHVWHVUHPDQHQWHVD&RQVHllería de Facenda e Administración Pública poderá limitar os libramentos de fondos a estas
entidades en función do seu nivel de execución orzamentaria.
As axencias públicas autonómicas para a incorporación do remanente de tesouraría non
DIHFWDGRDSOLFDUiQRGLVSRVWRQD/HLGRGHGHFHPEURGHRUJDQL]DFLyQHIXQcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. De non se
realizar a incorporación, procederase conforme o disposto neste artigo para os organismos
autónomos e as entidades públicas empresariais.
7Ë78/2,,
Gastos de persoal
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&$3Ë78/2,
Dos gastos do persoal ao servizo do sector público
Artigo 11.

Bases da actividade económica en materia de gastos de persoal

Un. Para os efectos do establecido neste título, constitúen o sector público da Comunidade Autónoma:
a) Os órganos estatutarios e consultivos de Galicia, sen prexuízo do disposto no artigo 12.2 do Estatuto de autonomía de Galicia para o Parlamento.
b) A Administración da Comunidade Autónoma e dos seus organismos autónomos.
F $VHQWLGDGHVS~EOLFDVLQVWUXPHQWDLVGHFRQVXOWDRXDVHVRUDPHQWRDTXHVHUH¿UHD
GLVSRVLFLyQDGLFLRQDOVH[WDGD/HLGRGHGHFHPEURGHRUJDQL]DFLyQHIXQFLRnamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
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G $VD[HQFLDVS~EOLFDVDXWRQyPLFDVHDVHQWLGDGHVDTXHVHUH¿UHDDOtQHDGDGLVSRVLFLyQWUDQVLWRULDWHUFHLUDGD/HLGRGHGHFHPEURGHRUJDQL]DFLyQHIXQFLRQDmento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
e) As entidades integrantes do Sistema universitario de Galicia.
I $VHQWLGDGHVS~EOLFDVHPSUHVDULDLVDTXHVHUH¿UHRDUWLJRGD/HLGR
de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público
autonómico de Galicia.
J  2V FRQVRUFLRV DXWRQyPLFRV D TXH VH UH¿UH R DUWLJR  GD /HL  GR  GH
decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público
autonómico de Galicia.
K  $V VRFLHGDGHV PHUFDQWtV S~EOLFDV DXWRQyPLFDV D TXH VH UH¿UH R DUWLJR  GD
/HLGRGHGHFHPEURGHRUJDQL]DFLyQHIXQFLRQDPHQWRGD$GPLQLVWUDFLyQ[HUDO
e do sector público autonómico de Galicia.
i) As fundacións públicas sanitarias e as demais fundacións do sector público da CoPXQLGDGH$XWyQRPDDTXHVHUH¿UHRDUWLJRGD/HLGRGHGHFHPEURGH
organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de
Galicia.
Dous. No ano 2022 as retribucións do persoal ao servizo do sector público autonómico
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non poderán experimentar un incremento global superior ao dous por cento con respecto ás
vixentes o 31 de decembro de 2021, en termos de homoxeneidade para os dous períodos
da comparación, tanto polo que respecta a efectivos de persoal coma á súa antigüidade.
Así mesmo, conforme a normativa básica, os gastos de acción social, en termos globais, non poderán experimentar ningún incremento verbo do ano anterior. A este respecto,
FRQVLGpUDVHTXHRVJDVWRVHQFRQFHSWRGHDFFLyQVRFLDOVRQEHQH¿FLRVFRPSOHPHQWRVRX
PHOORUDVGLVWLQWRViVFRQWUDSUHVWDFLyQVSRORWUDEDOORUHDOL]DGRFX[D¿QDOLGDGHpVDWLVIDFHU
determinadas necesidades como consecuencia de circunstancias persoais dos traballadores e das traballadoras.
Tres. Os acordos, convenios ou pactos que impliquen crecementos retributivos superioUHVDRV¿[DGRVQRSXQWRDQWHULRUGHEHUiQH[SHULPHQWDUDRSRUWXQDDGHFXDFLyQUHVXOWDQGR
inaplicables as cláusulas que establezan calquera tipo de incremento. En todo caso, sus-
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péndese a aplicación dos pactos ou acordos asinados que supoñan incrementos retribuWLYRVVXSHULRUHVDRV¿[DGRVQRSXQWRDQWHULRUSDUDRDQRVHQSUH[Xt]RGRVDFRUGRV
autorizados polo Consello da Xunta de Galicia durante os anos 2017 a 2021.
Ademais, mantense a suspensión da aplicación do punto décimo oitavo do Texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995, publicado pola Resolución do 28 de xuño de 2017
da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación
e Ordenación Universitaria.
Catro. O disposto nos puntos precedentes entenderase sen prexuízo das adecuacións
retributivas que con carácter singular e excepcional resulten imprescindibles polo contido
dos postos de traballo, pola variación do número de efectivos asignados a cada programa
ou polo grao de consecución dos seus obxectivos.
Cinco. As referencias relativas ás retribucións contidas nesta lei enténdense sempre
feitas a retribucións íntegras.
Seis. As referencias contidas na normativa vixente relativas a haberes líquidos, para os
efectos do cálculo de anticipos reintegrables ao persoal funcionario, entenderanse feitas
ás retribucións básicas e complementarias que perciba este nos seus importes líquidos.
Artigo 12. Oferta de emprego público ou outro instrumento similar de xestión da provisión de necesidades de persoal
Un. Durante o ano 2022 só se poderá proceder no sector público delimitado no artiCVE-DOG: nw7kdcm2-brf7-o9h8-bag2-obkgtwn9rlx5

go anterior, e no marco do disposto ao respecto na lexislación básica estatal, á incorporación de novo persoal con suxeición aos límites e requisitos establecidos na normativa
básica que se estableza ao respecto, e en particular no referente á taxa de reposición de
efectivos, respectando, en todo caso, as dispoñibilidades orzamentarias do capítulo I dos
correspondentes orzamentos de gastos.
Dous. Para dar cumprimento aos obxectivos sobre a estabilización do persoal no emprego público, dentro dos acordos asinados pola Administración xeral do Estado e pola
Administración xeral da Comunidade Autónoma, aplicaranse as disposicións que se establezan na normativa básica do Estado.
Tres. Para a aplicación do disposto neste artigo, a oferta de emprego público ou outro
instrumento similar de xestión da provisión de necesidades de persoal adaptarase aos límites e aos restantes requisitos que se establezan na normativa básica estatal.
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Catro. Durante o ano 2022 a cobertura de postos de persoal nalgunha das entidades
GRVHFWRUS~EOLFRDXWRQyPLFRLQFOXtGDVQRDUWLJRD GD/HLGRGHGHFHPEUR
de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico
de Galicia, estará suxeita ás limitacións e aos requisitos establecidos na normativa básica.
Co obxecto de posibilitar a adecuada optimización dos recursos humanos existentes no
sector público autonómico e conforme dispón a normativa básica, as mencionadas entidades instrumentais do sector público autonómico poderán efectuar a cobertura de postos
con persoal funcionario de carreira, estatutario ou laboral con destino nas consellarías ou
nos organismos públicos do sector público estatal, autonómico ou local que dispoña da
titulación requirida para o desempeño do posto, garantindo en todo caso a publicidade e a
libre concorrencia.
Esta mobilidade xerará o dereito para o persoal do sector público autonómico a seguir
percibindo e consolidando, desde a data da toma de posesión no ente, o complemento de
antigüidade e a retribución adicional ao complemento de destino na mesma contía que se
viña percibindo ou que se teña dereito a percibir no posto de procedencia, así como o cumprimento dos requirimentos e das prescricións contidas nos artigos 58 e 59 da citada lei.
A dita adscrición terá unha duración de dous anos prorrogables, será voluntaria e a persoa funcionaria continuará en activo no seu posto de orixe.
Esta mobilidade xerará o dereito para o persoal do sector público estatal e local a seguir
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percibindo, desde a data da toma de posesión no ente, o complemento de antigüidade na
mesma contía que se viña percibindo ou que se teña dereito a percibir no posto de procedencia, así como o que se estableza nos acordos de reciprocidade entre administracións.
&LQFR$RIHUWDGHHPSUHJRS~EOLFRQRiPELWRDTXHVHUH¿UHQDVDOtQHDVE F G I J 
h) e i) do artigo 11.un desta lei, aprobaraa o Consello da Xunta de Galicia, por proposta do
centro directivo competente en materia de función pública ou, se é o caso, das consellarías
competentes na materia, e co informe favorable da dirección xeral competente en materia
de orzamentos.
Seis. Durante o ano 2022 non se procederá no sector público da Comunidade Autónoma delimitado no artigo anterior á contratación de persoal temporal, nin ao nomeamento de funcionarios interinos, agás en casos excepcionais e para cubrir necesidades
urxentes e inaprazables, que se restrinxirán aos sectores, ás funcións e ás categorías
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profesionais que se consideren prioritarios ou que afecten o funcionamento dos servizos
públicos esenciais.
1RiPELWRDTXHVHUH¿UHQDVDOtQHDVE F G I J K HL GRDUWLJRXQGHVWDOHL
será precisa a previa e expresa autorización das direccións xerais competentes en materia
de función pública e orzamentos, sen prexuízo do establecido nos artigos seguintes. Para
estes efectos, o departamento ou a entidade solicitante deberá remitir unha memoria xusti¿FDWLYDGHTXHDFREHUWXUDGRSRVWRQRQVHSRGHUHDOL]DUPHGLDQWHRXWURVLVWHPDHGHTXH
resulta absolutamente imprescindible para o funcionamento do servizo.
Artigo 13. Contratación de persoal laboral temporal e nomeamento de persoal funcionario interino no ámbito da Comunidade Autónoma e os seus organismos autónomos
e axencias públicas
8Q'XUDQWHRDQRQRiPELWRDTXHVHUH¿UHQDVDOtQHDVE HG GRDUWLJRXQ
GHVWD OHL SRGHUiQ SURYHUVH VHQ QHFHVLGDGH GD DXWRUL]DFLyQ FRQ[XQWD D TXH VH UH¿UH R
punto seis do artigo 12 desta lei, en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes
e inaprazables que non poidan ser atendidas mediante uns procesos de reestruturación
dos efectivos existentes, postos vacantes mediante a contratación de persoal laboral temporal ou mediante o nomeamento de persoal funcionario interino dos seguintes ámbitos:
a) Persoal docente, non docente e persoal laboral das categorías 65, 99 e 104 do grupo III, categorías 4 e 5 do grupo IV e categorías 1 e 11 do grupo V do V Convenio colectivo
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para o persoal laboral da Xunta, de centros docentes.
Para estes efectos, enténdense como centros docentes aqueles que impartan ensinanzas orientadas á obtención de titulacións académicas de formación regrada.
b) Persoal dos centros asistenciais do Servizo Galego de Saúde.
c) Persoal da Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos.
d) Persoal dos centros e das residencias de servizos sociais.
e) Persoal adscrito ao Servizo de Defensa contra Incendios Forestais.
f) Persoal laboral e persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza.
g) Persoal adscrito ao sistema integrado de Emerxencias e Protección Civil.
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K 3HUVRDOTXHSUHVWDVHUYL]RVQDVXQLGDGHVGHH[SORUDFLyQPDPRJUi¿FDGR3URJUDPD
galego de detección precoz do cancro de mama.
As devanditas contratacións e os correspondentes nomeamentos adecuaranse estritamente ás necesidades do servizo, e aquelas estarán sempre vinculadas á existencia dun
posto de traballo vacante e dotado orzamentariamente.
$VGLUHFFLyQV[HUDLVFRPSHWHQWHVUHPLWLUiQi'LUHFFLyQ;HUDOGH3ODQL¿FDFLyQH2U]Dmentos, con periodicidade mensual, a relación de todas as contratacións de persoal laboral
e o nomeamento de persoal funcionario interino realizados con base nesta excepción. XunWRFRDUHODFLyQDFKHJDUDVHXQKDPHPRULDH[SOLFDWLYDTXH[XVWL¿TXHDQHFHVLGDGHXU[HQWH
e inaprazable e o carácter imprescindible para o funcionamento do servizo.
Dous. Durante o ano 2022, no ámbito determinado neste artigo, poderán atenderse os
excesos ou as acumulacións de tarefas mediante a contratación temporal de persoal laboral
e o nomeamento de persoal funcionario interino sen adscrición a unha praza, logo da autorización conxunta da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa e da Dirección
;HUDO GH 3ODQL¿FDFLyQ H 2U]DPHQWRV 2 JDVWR GHULYDGR GHVWDV FRQWUDWDFLyQV LPSXWDUDVH
necesariamente aos subconceptos 131.24, «Acumulacións de tarefas de persoal laboral
temporal», e 120.24, «Acumulacións de tarefas de persoal funcionario non docente».
3DUDHVWHVHIHFWRVRGHSDUWDPHQWRVROLFLWDQWHGHEHUiUHPLWLUXQKDPHPRULD[XVWL¿FDWLYD
da actividade que motiva a contratación, que esta resulta absolutamente imprescindible
para o funcionamento do servizo e que non puido ser atendida coas dotacións de persoal
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existentes ou mediante uns procesos de reestruturación dos efectivos dispoñibles.
Tres. Durante o ano 2022, no ámbito determinado neste artigo, poderán acordarse as
substitucións transitorias, logo da autorización conxunta da Dirección Xeral da Función
3~EOLFDHGD'LUHFFLyQ;HUDOGH3ODQL¿FDFLyQH2U]DPHQWRVVHPSUHTXHQRQSRLGDQVHU
atendidas mediante unha redistribución de funcións dos efectivos existentes e dentro das
limitacións orzamentarias previstas, e que, unha vez valorada polos responsables de xestión a duración prevista da devandita situación, resulten absolutamente imprescindibles
para o funcionamento do servizo.
Esta autorización conxunta non será necesaria nas seguintes substitucións:
a) Persoal docente, non docente e persoal laboral das categorías 65, 99 e 104 do grupo III, categorías 4 e 5 do grupo IV e categorías 1 e 11 do grupo V do V Convenio colectivo
para o persoal laboral da Xunta, de centros docentes.
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Para estes efectos, enténdense como centros docentes aqueles que impartan ensinanzas orientadas á obtención de titulacións académicas de formación regrada.
b) Persoal dos centros asistenciais do Servizo Galego de Saúde.
c) Persoal da Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos.
d) Persoal dos centros e das residencias de servizos sociais.
e) Persoal adscrito ao Servizo de Defensa contra Incendios Forestais.
f) Persoal veterinario que preste os seus servizos en matadoiros e lonxas ou nos servizos de Sanidade e Produción Animal dependentes das consellarías competentes en materia de medio rural e de mar.
J 3HUVRDODGPLQLVWUDWLYRTXHSUHVWHRVVHXVVHUYL]RVQDVR¿FLQDVGHUH[LVWURXQL¿FDGDV
da Administración da Comunidade Autónoma.
h) Persoal laboral e persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza.
i) Persoal adscrito ao sistema integrado de Emerxencias e Protección Civil.
j) Persoal que se encontre en situación de permiso por parto, adopción ou acollemento,
ou permiso de paternidade, así como na situación de excedencia por coidado de familiares
RX¿OORVRX¿OODVPHQRUHV
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k) Persoal laboral de remuda substituto do xubilado parcial ou especial, independentemente da natureza xurídica do posto que este desempeñe.
O 3HUVRDOTXHSUHVWDVHUYL]RVQDVXQLGDGHVGHH[SORUDFLyQPDPRJUi¿FDGR3URJUDPD
galego de detección precoz do cancro de mama.
Catro.
1. Durante o ano 2022, no ámbito determinado neste artigo, poderá efectuarse o nomeamento de persoal funcionario interino para a execución de programas de carácter temporal,
VHJXQGRRSUHYLVWRQRDUWLJRF GD/HLGRGHDEULOGRHPSUHJRS~EOLFRGH
Galicia, cos seguintes requisitos:
D 2¿QDQFLDPHQWRGHEHSURFHGHURXEHQGHIRQGRVGD8QLyQ(XURSHDRXGD$GPLQLVWUDFLyQHVWDWDORXEHQGRXWURVLQJUHVRVFRQ¿QDQFLDPHQWRDIHFWDGR
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b) O nomeamento non poderá ter unha duración superior á de execución do programa,
que, en todo caso, non superará os tres anos previstos na normativa básica, ampliables ata
GRFHPHVHVPiLVGHR[XVWL¿FDUDGXUDFLyQGRFRUUHVSRQGHQWHSURJUDPD
2. Poderanse realizar contratos de duración determinada por unha obra ou un servizo
GHWHUPLQDGRSDUDDH[HFXFLyQGHSURJUDPDVGHDFWXDFLyQHVSHFt¿FDFDQGRRVHUYL]RTXH
constitúa o seu obxecto deba ser desempeñado necesariamente por persoal pertencente
a unha das categorías do V Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia e
concorran, ademais, as seguintes circunstancias:
a) Que o servizo teña autonomía e substantividade propia dentro da actividade laboral
da consellaría ou do órgano encargado da execución do programa.
b) Que a execución do programa sexa de duración incerta, pero teña unha clara natureza temporal.
F 4XHQRFRQWUDWRVHHVSHFL¿TXHFRQSUHFLVLyQHFODULGDGHRRE[HFWRGRVHUYL]RTXHDV
persoas contratadas deban desempeñar.
G 2¿QDQFLDPHQWRGHEHSURFHGHUGHLQJUHVRVFRQ¿QDQFLDPHQWRDIHFWDGR
e) Xunto coa solicitude de autorización conxunta acompañarase unha copia do instruPHQWRPHGLDQWHRTXHVHDSUREHRSURJUDPDGHDFWXDFLyQHVSHFt¿FDHXQKDSURSRVWDGD
FOiXVXODHVSHFt¿FDGRFRQWUDWRGHWUDEDOORTXHVHSUHWHQGDIRUPDOL]DUQDFDOVHSUHFLVHGH

CVE-DOG: nw7kdcm2-brf7-o9h8-bag2-obkgtwn9rlx5

forma clara e concreta o obxecto do contrato, previamente informada polos servizos xurídicos da consellaría ou do organismo, no que tamén se manifestará sobre a adecuación da
modalidade contractual.
3. Non se poderá ocupar en ningún caso as persoas contratadas ao amparo da exeFXFLyQGHVWHVSURJUDPDVGHFDUiFWHUHVSHFt¿FRHQWDUHIDVGLVWLQWDVGDVTXHFRQVWLW~DR
obxecto do programa nin por máis tempo do que requira a execución do programa.
4. Nin o persoal funcionario interino nin o persoal laboral contratado ao amparo destes
programas ocupará prazas da relación de postos de traballo, axustándose a súa selección
e nomeamento ao procedemento establecido polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo, polo
que se regula o nomeamento do persoal interino para o desempeño con carácter transitorio
de prazas reservadas a funcionarios e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta
de Galicia, ou na norma que o substitúa.
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5. Os nomeamentos ou as contratacións para a execución destes plans requirirán unha
autorización conxunta dos centros directivos competentes en materia de orzamentos e
IXQFLyQ S~EOLFD 3DUD HVWHV HIHFWRV GHEHUDVH UHPLWLU XQKD PHPRULD [XVWL¿FDWLYD H XQKD
valoración económica.
Artigo 14. Contratación de persoal estatutario temporal no ámbito da Comunidade
Autónoma e dos seus organismos autónomos e axencias públicas
Un. Durante o ano 2022 non se procederá ao nomeamento de persoal estatutario temSRUDOQRiPELWRDTXHVHUH¿UHQDVDOtQHDVE HG GRDUWLJRXQGHVWDOHLDJiVHQFDVRV
excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables que afecten o funcionamento dos servizos públicos.
Dous. Estes nomeamentos non requirirán autorización previa da dirección xeral competente en materia de orzamentos. Porén, deberán ser comunicados con carácter menVXDOi,QWHUYHQFLyQ;HUDOGD&RPXQLGDGH$XWyQRPDHi'LUHFFLyQ;HUDOGH3ODQL¿FDFLyQ
H2U]DPHQWRV;XQWRFRDUHODFLyQDFKHJDUDVHXQKDPHPRULDH[SOLFDWLYDTXH[XVWL¿TXHD
necesidade urxente e inaprazable e mais o carácter imprescindible para o funcionamento
do servizo.
Tres. De conformidade co establecido neste artigo, a aplicación dos pactos e acordos
que prevexan medidas relativas á cobertura das ausencias do persoal das institucións sanitarias deberá respectar o carácter absolutamente imprescindible das substitucións transitorias do persoal. En consecuencia, serán os órganos de xestión das institucións sanitarias
CVE-DOG: nw7kdcm2-brf7-o9h8-bag2-obkgtwn9rlx5

os que, atendendo as necesidades asistenciais, determinarán as medidas axeitadas para
manter a cobertura asistencial, adecuándose, asemade, aos principios e criterios de resSRQVDELOLGDGHQD[HVWLyQGRJDVWRHGHH¿FLHQFLDQDDVLJQDFLyQHRHPSUHJRGRVUHFXUVRV
públicos, atendendo a situación económica e o cumprimento do principio de sustentabiliGDGH¿QDQFHLUDFRQVRQWHRSUHFHSWXDGRQD/HLGRGH[XxRGHGLVFLSOLQDRU]DPHQWDULDHVXVWHQWDELOLGDGH¿QDQFHLUD
Artigo 15. Contratación de persoal laboral de carácter temporal para a realización de
obras ou servizos previstos no anexo de investimentos
8Q'XUDQWHRDQRQRiPELWRDTXHVHUH¿UHQDVDOtQHDVE HG GRDUWLJRXQ
GHVWDOHLDVtFRPRQDVHQWLGDGHVDTXHVHUH¿UHDDOtQHDGDGLVSRVLFLyQWUDQVLWRULDWHUFHLUDGD/HLGRGHGHFHPEURGHRUJDQL]DFLyQHIXQFLRQDPHQWRGD$GPLQLVWUDFLyQ
xeral e do sector público autonómico de Galicia, poderán formalizarse contratacións de
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persoal de carácter temporal para realizar obras ou servizos, sempre que se dea a concorrencia dos seguintes requisitos:
a) Que a contratación teña por obxecto a execución de obras pola administración de
acordo co disposto na lexislación de contratos do sector público, ou a realización de servizos que teñan a natureza de investimentos.
b) Que tales obras ou servizos correspondan a investimentos previstos e aprobados nos
orzamentos xerais da Comunidade Autónoma.
c) Que pola natureza das obras ou dos servizos non poidan ser executados por persoal
¿[R
G 4XHVHUH¿UDQDREUDVHSUR[HFWRVFRQFUHWRV
Do cumprimento dos anteriores requisitos deberase deixar constancia no correspondente expediente de contratación.
Dous. Os contratos teranse que formalizar seguindo as prescricións dos artigos 15 e 17
GR(VWDWXWRGRVWUDEDOODGRUHVHFRQIRUPHRGLVSRVWRQD/HLGRGHGHFHPEUR
de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas. Nos contratos
farase constar a obra ou o servizo para cuxa realización se formaliza o contrato e o tempo
de duración, así como o resto das formalidades que impón a lexislación sobre os contratos
laborais, eventuais ou temporais. Os incumprimentos destas obrigas formais, así como
CVE-DOG: nw7kdcm2-brf7-o9h8-bag2-obkgtwn9rlx5

a asignación de persoal contratado para funcións distintas das que se determinen nos
FRQWUDWRV TXH SXLGHUHQ GHULYDU QR UHFRxHFHPHQWR FRPR SHUVRDO ODERUDO LQGH¿QLGR QRQ
¿[RSRGHUiQGDUOXJDUiH[L[HQFLDGHUHVSRQVDELOLGDGHVVHJXQGRRDUWLJRGR7H[WR
UHIXQGLGRGD/HLGHUp[LPH¿QDQFHLURHRU]DPHQWDULRGH*DOLFLDDSUREDGRSROR'HFUHWR
lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.
7UHV$UHDOL]DFLyQGHVWHVFRQWUDWRVVHUiRE[HFWRGH¿VFDOL]DFLyQSUHYLDQRVFDVRVHQ
que esta resulte preceptiva, de conformidade co establecido nos artigos 94 ao 117 do TexWRUHIXQGLGRGD/HLGHUp[LPH¿QDQFHLURHRU]DPHQWDULRGH*DOLFLDDSUREDGRSROR'HFUHWR
lexislativo 1/1999, do 7 de outubro. A intervención delegada do departamento ou órgaQRHTXLYDOHQWHFHUWL¿FDUiGHVSRLVGDSURSRVWDIXQGDPHQWDGDGR[HVWRUTXHH[LVWHFUpGLWR
adecuado e abondo na aplicación orzamentaria que corresponda, computado sempre na
súa proxección anual.
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Catro. A contratación poderá exceder o exercicio orzamentario cando se trate de obras
ou servizos que pasen máis alá do devandito exercicio e correspondan a proxectos de investimento de carácter plurianual que cumpran os requisitos que para estes se prevén no
DUWLJRGR7H[WRUHIXQGLGRGD/HLGHUp[LPH¿QDQFHLURHRU]DPHQWDULRGH*DOLFLDDSUREDdo polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.
Cinco. O servizo xurídico do departamento ou organismo emitirá un informe sobre os
contratos con carácter previo á súa formalización, e en especial pronunciarase sobre a modalidade de contratación utilizada e a observancia nas cláusulas do contrato dos requisitos
e das formalidades exixidos pola lexislación laboral.
6HLV'XUDQWHRDQRQRiPELWRDTXHVHUH¿UHRSXQWRXQUHTXLULUiQXQLQIRUPH
favorable da dirección xeral competente en materia de avaliación e reforma administrativa
e mais unha autorización conxunta da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección
;HUDOGH3ODQL¿FDFLyQH2U]DPHQWRVDVFRQWUDWDFLyQVGHSHUVRDOGHFDUiFWHUWHPSRUDOSDUD
a realización de obras ou servizos previstos no anexo de investimentos e os contratos de
SHUVRDOLQYHVWLJDGRUGHFDUiFWHUODERUDOEDL[RDOJXQKDGDVPRGDOLGDGHVHVSHFt¿FDVUHFROOLGDVQRDUWLJRGD/HLGRGH[XxRGDFLHQFLDDWHFQROR[tDHDLQQRYDFLyQ
DVtFRPREDL[RDPRGDOLGDGHGHSUR[HFWRVHVSHFt¿FRVGHLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDHWpFQLFD
consonte o artigo 15.1.a) do Estatuto dos traballadores.
Sete. O gasto xerado polas contratacións reguladas neste artigo, incluído o das suxeitas
normativamente ao Real decreto 1435/1985, do 1 de agosto, polo que se regula a relación
laboral especial de artistas en espectáculos públicos, así como do persoal temporal asoCVE-DOG: nw7kdcm2-brf7-o9h8-bag2-obkgtwn9rlx5

ciado a proxectos de investigación, imputarase ao concepto correspondente dos artigos 13
e 16 no programa e na consellaría ou organismo de que se trate, sen prexuízo de que se
¿QDQFLHFRQFDUJRDRVUHVSHFWLYRVFUpGLWRVGHLQYHVWLPHQWRVSDUDFX[RVHIHFWRVSRGHUiQ
UHDOL]DUVHDVPRGL¿FDFLyQVGHFUpGLWRFRUUHVSRQGHQWHV
Artigo 16. Contratación de persoal temporal no ámbito das restantes entidades públicas instrumentais
8Q'XUDQWHRDQRQRiPELWRDTXHVHUH¿UHQDVDOtQHDVF I J K HL GRDUWLgo 11.un desta lei, poderán realizarse, sen necesidade da autorización conxunta a que se
UH¿UHRSXQWRVHLVGRDUWLJRGHVWDOHLHQFDVRVH[FHSFLRQDLVHSDUDFXEULUQHFHVLGDGHV
urxentes e inaprazables que non poidan ser atendidas mediante uns procesos de reestruturación dos efectivos existentes, contratacións de novo persoal laboral temporal e nomeamentos de persoal funcionario interino, así como de persoal estatutario temporal, para
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a cobertura de postos vacantes e substitucións transitorias cuxa necesidade de cobertura
xurda ao longo do ano 2022 nos seguintes ámbitos:
a) Persoal que preste servizo nas unidades asistenciais das sociedades sanitarias e
fundacións sanitarias.
b) Persoal dos centros e das residencias de servizos sociais.
Dous. Durante o ano 2022, no ámbito determinado no punto un, poderanse realizar, con
carácter excepcional, logo da autorización conxunta da Dirección Xeral da Función Pública
HGD'LUHFFLyQ;HUDOGH3ODQL¿FDFLyQH2U]DPHQWRVWUDVDGHELGD[XVWL¿FDFLyQPRWLYDGD
da entidade solicitante de que a cobertura resulta absolutamente imprescindible e de que a
necesidade non pode ser satisfeita mediante unha redistribución de funcións dos efectivos
existentes, as seguintes contratacións:
– contratacións de persoal laboral temporal na modalidade de obra ou servizo determinado
– contratacións de persoal laboral temporal na modalidade de acumulación de tarefas.
3DUDHVWHVHIHFWRVGHEHUDVHUHPLWLUXQKDPHPRULD[XVWL¿FDWLYDGDQHFHVLGDGHGDFRQtratación solicitada e da adecuación da modalidade contractual. Así mesmo, incluirase
unha memoria económica en que se valoren todos os aspectos económicos da solicitude
CVE-DOG: nw7kdcm2-brf7-o9h8-bag2-obkgtwn9rlx5

HGDIRUPDGH¿QDQFLDPHQWR
Tres. Os contratos teranse que formalizar seguindo as prescricións dos artigos 15 e 17
GR(VWDWXWRGRVWUDEDOODGRUHVHFRQIRUPHRGLVSRVWRQD/HLGRGHGHFHPEUR
de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas. Nos contratos
farase constar a obra ou o servizo para cuxa realización se formaliza o contrato e o tempo
de duración, así como o resto das formalidades que impón a lexislación sobre os contratos
laborais, eventuais ou temporais. Os incumprimentos destas obrigas formais, así como a
asignación de persoal contratado para funcións distintas das que se determinen nos conWUDWRVTXHSXLGHUHQGHULYDUQRUHFRxHFHPHQWRFRPRSHUVRDOODERUDOLQGH¿QLGRQRQ¿[R
poderán dar lugar á exixencia de responsabilidades, segundo o artigo 122 do Texto refunGLGRGD/HLGHUp[LPH¿QDQFHLURHRU]DPHQWDULRGH*DOLFLDDSUREDGRSROR'HFUHWROH[LVODtivo 1/1999, do 7 de outubro.
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&DWUR&RQSHULRGLFLGDGHPHQVXDOGHEHUDVHUHPLWLUi'LUHFFLyQ;HUDOGH3ODQL¿FDFLyQH
Orzamentos a información referida a todas as contratacións realizadas durante o período
pola entidade, independentemente da modalidade contractual e da súa duración.
Artigo 17. Contratación de persoal vinculado a encomendas de xestión ou a encargas a medio propio
Durante o ano 2022 as encomendas de xestión ou as encargas a medio propio que realicen a Administración da Xunta de Galicia, os seus organismos autónomos ou as axencias
S~EOLFDViVHQWLGDGHVDTXHVHUH¿UHQDVDOtQHDVI K HL GRDUWLJRXQGHVWDOHLQRQSRderán supoñer a contratación de persoal temporal por parte das ditas entidades con cargo
ás contías recibidas como contraprestación da realización das encomendas de xestión ou
das encargas a medio propio.
Quedan exceptuadas do disposto no parágrafo anterior as contratacións de persoal
WHPSRUDOTXHHVWLYHUHQSUHYLVWDVQRSURJUDPDGHDFWXDFLyQLQYHVWLPHQWRH¿QDQFLDPHQWR
(VWDOLPLWDFLyQQRQVHUiDSOLFDEOHDSUR[HFWRV¿QDQFLDGRVFRQIRQGRV¿QDOLVWDVGR(Vtado e da Unión Europea.
&$3Ë78/2,,
Dos réximes retributivos
Artigo 18. Retribucións dos altos cargos e outro persoal directivo

CVE-DOG: nw7kdcm2-brf7-o9h8-bag2-obkgtwn9rlx5

Un. No ano 2022 as retribucións do presidente, vicepresidente e conselleiros e conselleiras experimentarán un incremento do dous por cento respecto das vixentes o 31 de
decembro de 2021, sen prexuízo da percepción de catorce mensualidades da retribución
por antigüidade e dunha contía equivalente á retribución adicional ao complemento de destino que lles poida corresponder de conformidade coa normativa vixente, polo que quedan
establecidas nas seguintes contías:
– presidente da Xunta de Galicia: 79.651,68 euros
– vicepresidentes e conselleiros e conselleiras: 69.517,32 euros.
Dous. No ano 2022 as retribucións dos altos cargos non experimentarán un incremento
superior ao dous por cento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2021, sen prexuízo
da percepción de catorce mensualidades da retribución por antigüidade e dunha contía
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equivalente á retribución adicional ao complemento de destino que lles poida corresponder de conformidade coa normativa vixente, polo que quedan establecidas nas seguintes
contías:
– secretarios e secretarias xerais, secretarios e secretarias xerais técnicos, directores e
directoras xerais, delegados e delegadas territoriais e asimilados: 61.493,74 euros.
Tres. No ano 2022 as retribucións dos membros do Consello de Contas non experimentarán un incremento superior ao dous por cento respecto das vixentes o 31 de decembro
de 2021, polo que quedan establecidas nas seguintes contías, referidas a doce mensualidades:
– conselleiro ou conselleira maior: 73.979,16 euros
– conselleiros e conselleiras: 69.517,32 euros.
Catro. No ano 2022 as retribucións dos membros do Consello Consultivo de Galicia non
experimentarán un incremento superior ao dous por cento respecto das vixentes o 31 de
decembro de 2021, polo que quedan establecidas nas seguintes contías, referidas a doce
mensualidades:
– presidente ou presidenta: 73.979,16 euros
– conselleiros e conselleiras: 69.517,32 euros.

CVE-DOG: nw7kdcm2-brf7-o9h8-bag2-obkgtwn9rlx5

Cinco. No ano 2022 as retribucións dos membros do Consello da Cultura Galega non
experimentarán un incremento superior ao dous por cento respecto das vixentes o 31 de
decembro de 2021, polo que quedan establecidas nas seguintes contías, referidas a doce
mensualidades:
– presidenta ou presidente: 73.979,16 euros.
6HLV1RDQRDVUHWULEXFLyQVGRSHUVRDOGLUHFWLYRDTXHVHUH¿UHRDUWLJRGR'Hcreto 119/2012, do 3 de maio, polo que se regulan as retribucións e percepcións económicas aplicables aos órganos de goberno ou dirección e ao persoal directivo das entidades
do sector público autonómico, do restante persoal previsto nese decreto e dos altos cargos
das entidades públicas instrumentais de consulta e asesoramento, non experimentarán
un incremento superior ao dous por cento con respecto ás retribucións vixentes o 31 de
decembro de 2021.
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Sete. Agás aqueles supostos en que, por estar así previsto na normativa reguladora da
entidade, sexan nomeados por un decreto do Consello da Xunta de Galicia, a provisión de
postos directivos das entidades instrumentais do sector público autonómico que non deban
ser cubertos necesariamente por persoal funcionario requirirán da autorización conxunta
dos centros directivos competentes en materia de orzamentos e función pública. Para estes efectos, deberase achegar un borrador do contrato que se vai formalizar.
Artigo 19. Complemento persoal
O persoal designado para ocupar postos incluídos nos anexos de persoal dos orzamentos da Administración xeral, dos seus organismos autónomos e das súas axencias públicas autonómicas que dean lugar á consideración de alto cargo e que no momento do seu
nomeamento manteña unha relación de empregado público con algunha administración
pública non poderá percibir unhas retribucións inferiores ás que tiña asignadas no posto
de procedencia.
Cando se produza esa circunstancia, e durante o tempo que permaneza nela, o persoal
indicado terá dereito a percibir un complemento persoal equivalente á diferenza entre a
totalidade dos conceptos retributivos, básicos e complementarios, do posto de orixe, con
H[FOXVLyQGDVJUDWL¿FDFLyQVSRUVHUYL]RVH[WUDRUGLQDULRVHQFyPSXWRDQXDOHDVUHWULEXcións do mesmo carácter que lle correspondan polo posto que ocupe na Administración
autonómica galega.
O recoñecemento do dereito á percepción deste complemento será realizado en cada

CVE-DOG: nw7kdcm2-brf7-o9h8-bag2-obkgtwn9rlx5

caso pola Dirección Xeral da Función Pública.
Artigo 20. Retribucións das persoas titulares das delegacións da Xunta de Galicia no
exterior
As retribucións das persoas titulares das delegacións da Xunta de Galicia no exterior
para o ano 2022 quedan establecidas nas seguintes contías, sen prexuízo do dereito ás
LQGHPQL]DFLyQViVD[XGDVGHFXVWRHiDSOLFDFLyQGHFRH¿FLHQWHVSRUUD]yQGHVHUYL]RTXH
poidan corresponderlles por residencia no estranxeiro:
– delegado ou delegada da Xunta de Galicia en Bos Aires: 61.493,74 euros
– delegado ou delegada da Xunta de Galicia en Montevideo: 52.236,16 euros.
Así mesmo, terán dereito a percibir os trienios que poidan ter recoñecidos como persoal
funcionario e persoal ao servizo das administracións públicas.

ISSN1130-9229

Depósito legal C.494-1998
53

https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

DOG Núm. 251
Artigo 21.

Venres, 31 de decembro de 2021

Páx. 65361

Criterios retributivos en materia de persoal funcionario

Un. As retribucións que percibirá no ano 2022 o persoal funcionario da Comunidade
$XWyQRPDQRiPELWRGHDSOLFDFLyQGD/HLGRGHDEULOGRHPSUHJRS~EOLFRGH
*DOLFLDQRVWHUPRVGDGLVSRVLFLyQGHUUDGHLUDFXDUWDGR7H[WRUHIXQGLGRGD/HLGR(VWDWXWR
básico do empregado público, que desempeñe postos de traballo para os que o Goberno
da Comunidade Autónoma aprobou a aplicación do réxime retributivo previsto na devandita
lei, serán as seguintes:
a) O soldo e os trienios, nas nóminas ordinarias de xaneiro a decembro de 2022, que
FRUUHVSRQGDQDRJUXSRRXVXEJUXSRHQTXHVHDWRSHFODVL¿FDGRRFRUSRRXDHVFDODDTXH
pertenza a persoa funcionaria, coas seguintes contías referidas a doce mensualidades:
Grupo/subgrupo
Real decreto lexislativo 5/2015

Soldo

Trienio

A1

14.864,16

572,04

A2

12.852,72

466,56

B

11.235,00

409,32

C1

9.650,28

353,16

C2

8.031,60

240,36

( /HL HDJUXSDFLyQVSURIHVLRQDLV
(Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro)

7.351,08

180,96

b) As pagas extraordinarias, que serán dúas ao ano e se percibirán de acordo co previsWRQRDUWLJRGD/HLGRGHGHFHPEURGHRU]DPHQWRV[HUDLVGD&RPXQLGDGH

CVE-DOG: nw7kdcm2-brf7-o9h8-bag2-obkgtwn9rlx5

Autónoma galega para 1989. O importe de cada unha destas pagas será a suma do soldo e
dos trienios establecidos a continuación e dunha mensualidade de complemento de destino:
Grupo/subgrupo
Real decreto lexislativo 5/2015

Soldo

Trienio

A1

764,37

29,43

A2

781,15

28,35

B

809,20

29,50

C1

695,06

25,41

C2

663,20

19,83

( /HL HDJUXSDFLyQVSURIHVLRQDLV
(Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro)

612,59

15,08

Cando o persoal funcionario preste unha xornada de traballo reducida durante os seis
meses anteriores aos meses de xuño e decembro, o importe da paga extraordinaria experimentará a correspondente redución proporcional.
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c) O complemento de destino correspondente ao nivel do posto de traballo que se des-

CVE-DOG: nw7kdcm2-brf7-o9h8-bag2-obkgtwn9rlx5

empeñe, de acordo coas seguintes contías referidas a doce mensualidades:
Nivel

Importe

30

12.983,88

29

11.645,88

28

11.156,52

27

10.666,32

26

9.357,96

25

8.302,56

24

7.812,72

23

7.323,60

22

6.833,40

21

6.344,40

20

5.893,32

19

5.592,60

18

5.291,64

17

4.990,44

16

4.690,20

15

4.388,76

14

4.088,40

13

3.787,08

12

3.486,00

11

3.184,80

10

2.884,32

G  2 FRPSOHPHQWR HVSHFt¿FR DQXDO TXH VH p R FDVR HVWHD ¿[DGR DR SRVWR TXH VH
GHVHPSHxH(VWHFRPSOHPHQWRHVSHFt¿FRDQXDOSHUFLELUDVHHQFDWRUFHSDJDVLJXDLVGDV
que doce serán de percepción mensual e dúas adicionais, do mesmo importe que unha
mensual, nos meses de xuño e decembro, respectivamente.
e) A retribución adicional ao complemento de destino, que corresponda ao grupo ou
VXEJUXSRHQTXHVHDWRSHFODVL¿FDGRRFRUSRRXDHVFDODDTXHSHUWHQ]DDSHUVRDIXQFLRnaria.
f) O complemento de produtividade que, se é o caso, se destine a retribuír o especial
rendemento, a actividade extraordinaria e o interese ou a iniciativa con que o persoal funcionario desempeñe o seu traballo, nos termos establecidos na disposición transitoria déFLPDGD/HLGRGHDEULOGRHPSUHJRS~EOLFRGH*DOLFLD
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O complemento de produtividade establecerase de acordo con criterios obxectivos que
aprobe o Consello da Xunta de Galicia, por proposta da consellaría correspondente e logo
do informe da Dirección Xeral da Función Pública, da Dirección Xeral de Avaliación e ReIRUPD$GPLQLVWUDWLYDHGD'LUHFFLyQ;HUDOGH3ODQL¿FDFLyQH2U]DPHQWRVXQKDYH]HVFRLWDdos os órganos de representación do persoal. Os complementos de produtividade débense
facer públicos nos centros de traballo.
As contías asignadas polo complemento de produtividade durante un período de tempo
non orixinarán ningún tipo de dereito individual respecto das valoracións ou apreciacións
correspondentes a períodos sucesivos.
J $VJUDWL¿FDFLyQVSRUVHUYL]RVH[WUDRUGLQDULRV
(VWDVJUDWL¿FDFLyQVVHUiQFRQFHGLGDVORJRGDDXWRUL]DFLyQGR&RQVHOORGD;XQWDGH*Dlicia, por proposta da consellaría respectiva, cando a súa contía exceda, para todo o exercicio 2022, de oitenta mil euros, considerando de forma conxunta cada consellaría e os seus
organismos e axencias. No caso contrario, a súa autorización corresponderá á consellaría.
(QWRGRFDVRDVGHYDQGLWDVJUDWL¿FDFLyQVWHUiQFDUiFWHUH[FHSFLRQDOHVRDPHQWHSRderán ser recoñecidas polos servizos extraordinarios prestados fóra da xornada normal
GHWUDEDOORVHQTXHHQQLQJ~QFDVRSRLGDQVHU¿[DVQDV~DFRQWtDQLQSHULyGLFDVQDV~D
devindicación.
7DPpQ WHUiQ WDO FRQVLGHUDFLyQ DV FRPSHQVDFLyQV HFRQyPLFDV D TXH VH UH¿UH R DUWL-

CVE-DOG: nw7kdcm2-brf7-o9h8-bag2-obkgtwn9rlx5

JRG GD/HLGRGHDEULOGRHPSUHJRS~EOLFRGH*DOLFLD
h) Os complementos persoais e transitorios recoñecidos en cumprimento do disposto
QRDUWLJRGD/HLGRGHGHFHPEURGHRU]DPHQWRV[HUDLVGD&RPXQLGDGH
Autónoma para 1989.
Estes complementos persoais e transitorios serán absorbidos por calquera mellora retributiva que se produza no ano 2022, incluídas as derivadas do cambio de posto de traballo.
Non se considerarán en ningún caso os trienios, a retribución adicional, o complemento de
SURGXWLYLGDGHQLQDVJUDWL¿FDFLyQVSRUVHUYL]RVH[WUDRUGLQDULRVSDUDHVWHVHIHFWRV
Incluso no caso de que o cambio de posto de traballo determine unha diminución das reWULEXFLyQVVHPDQWHUiRFRPSOHPHQWRSHUVRDOWUDQVLWRULR¿[DGRDRVHSURGXFLUDDSOLFDFLyQ
do novo sistema, á absorción do cal se lle imputará calquera mellora retributiva ulterior,
mesmo a que poida derivar do cambio de posto de traballo.
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Dous. O persoal funcionario interino incluído no ámbito de aplicación do Texto refundido
GD /HL GR (VWDWXWR EiVLFR GR HPSUHJDGR S~EOLFR DSUREDGR SROR 5HDO GHFUHWR OH[LVODWLvo 5/2015, do 30 de outubro, percibirá a totalidade das retribucións básicas, incluídos os
trienios e as pagas extraordinarias, e a totalidade das retribucións complementarias que
correspondan ao posto de traballo para o cal sexa nomeado, excluído o que estea vinculado á condición de persoal funcionario de carreira.
Tres. O complemento de produtividade poderáselles atribuír, se é o caso, ao persoal
IXQFLRQDULR LQWHULQR D TXH VH UH¿UH R SXQWR DQWHULRU DVt FRPR DR SHUVRDO IXQFLRQDULR HQ
prácticas cando estas se realicen desempeñando un posto de traballo e estea autorizada
a aplicación do devandito complemento ao persoal funcionario que desempeñe análogos
postos de traballo, agás que ese complemento estea vinculado á condición de persoal
funcionario de carreira.
Catro. Na Administración da Comunidade Autónoma, dos seus organismos autónomos
e das súas axencias públicas, nos casos de adscrición durante o ano 2022 de persoal
funcionario suxeito a un réxime retributivo distinto do correspondente ao posto de traballo
a que se adscribe, o devandito persoal funcionario percibirá as retribucións que correspondan ao posto de traballo que desempeñe, logo da oportuna asimilación que autorice a
Dirección Xeral da Función Pública por proposta das consellarías interesadas.
6ySDUDRVHIHFWRVGDDVLPLODFLyQDTXHVHUH¿UHRSDUiJUDIRDQWHULRUD'LUHFFLyQ;HUDO
da Función Pública poderá autorizar que a contía da retribución por antigüidade sexa a que
proceda de acordo co réxime retributivo de orixe do persoal funcionario.

CVE-DOG: nw7kdcm2-brf7-o9h8-bag2-obkgtwn9rlx5

A Dirección Xeral da Función Pública comunicará estas autorizacións á Dirección Xeral
GH3ODQL¿FDFLyQH2U]DPHQWRVSDUDRVHXFRxHFHPHQWR
Artigo 22.

Criterios retributivos en materia de persoal laboral

Un. A masa salarial do persoal laboral dos entes e organismos que se indican no punto un do artigo 11 desta lei, e que se adecuará ao establecido no seu punto dous, estará
integrada polo conxunto das retribucións salariais e extrasalariais devindicadas polo dito
persoal no ano 2022.
Exceptúanse en todo caso:
a) As prestacións e indemnizacións da Seguridade Social.
b) As cotizacións ao sistema da Seguridade Social a cargo do empregador.
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c) As indemnizacións correspondentes a traslados, suspensións ou despedimentos.
d) As indemnizacións ou os suplidos por gastos que teña que realizar o traballador ou a
traballadora, agás sentenza xudicial que así o determine.
e) Os gastos de acción social, que, conforme a normativa básica, sen prexuízo do establecido no artigo 11.dous determinaranse en termos de homoxeneidade respecto do número de efectivos. A este respecto, considérase que os gastos en concepto de acción soFLDOVRQEHQH¿FLRVFRPSOHPHQWRVRXPHOORUDVGLVWLQWRViVFRQWUDSUHVWDFLyQVSRORWUDEDOOR
UHDOL]DGRFX[D¿QDOLGDGHpVDWLVIDFHUGHWHUPLQDGDVQHFHVLGDGHVFRPRFRQVHFXHQFLDGH
circunstancias persoais dos traballadores e das traballadoras.
As variacións da masa salarial bruta calcularanse en termos de homoxeneidade respecto dos dous períodos obxecto de comparación, tanto no que respecta a efectivos reais do
persoal laboral e antigüidade deste coma ao réxime privativo de traballo, xornada legal ou
contractual, horas extraordinarias efectuadas e outras condicións laborais, co que se computarán, en consecuencia, por separado as cantidades que correspondan á variación de
tales conceptos. Con cargo á masa salarial así obtida para o ano 2022 deberase satisfacer
a totalidade das retribucións do persoal laboral derivadas dos convenios ou acordos colectivos que se subscriban no ano 2022 e todas as que se produzan ao longo do exercicio,
agás as que lle corresponde devindicar ao devandito persoal no citado ano polo concepto
de antigüidade.
As indemnizacións ou os suplidos deste persoal non poderán experimentar un creceCVE-DOG: nw7kdcm2-brf7-o9h8-bag2-obkgtwn9rlx5

mento con respecto ao ano 2021.
Dous. As retribucións do persoal laboral ao servizo do sector público da Comunidade
Autónoma de Galicia delimitado no punto un do artigo 11 desta lei non experimentarán un
incremento global superior ao dous por cento respecto das vixentes o 31 de decembro
de 2021.
Artigo 23. Retribucións do persoal ao servizo das institucións sanitarias da Comunidade Autónoma de Galicia
8Q (Q DSOLFDFLyQ GR SUHYLVWR QD GLVSRVLFLyQ WUDQVLWRULD VH[WDD  GD /HL 
do 16 de decembro, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde, o persoal incluído no ámbito de aplicación do Real decreto lei 3/1987, do 11 de setembro, sobre
retribucións do persoal estatutario do Instituto Nacional da Saúde, percibirá as retribucións
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básicas e o complemento de destino nas contías sinaladas para os devanditos conceptos
retributivos nas alíneas a), b) e c) do artigo 21.un.
2LPSRUWHDQXDOGDVUHWULEXFLyQVFRUUHVSRQGHQWHVDRFRPSOHPHQWRHVSHFt¿FRDRFRPSOHPHQWRGHSURGXWLYLGDGH¿[DDRFRPSOHPHQWRGHDWHQFLyQFRQWLQXDGDHDRFRPSOHPHQWRGHSHQRVLGDGHUHVSRQVDELOLGDGHHGL¿FXOWDGHHPDLViFDUUHLUDSURIHVLRQDOTXHVHpR
caso, lle corresponda ao referido persoal experimentarán un incremento do dous por cento
respecto das vixentes o 31 de decembro de 2021.
A contía individual do complemento de produtividade determinarase conforme os criterios sinalados no artigo 2.tres.c) e mais na disposición transitoria terceira do Real decreto
OHLHQRDUWLJRGD/HLDVtFRPRQDVGHPDLVQRUPDVGLWDGDVSDUDRVHX
desenvolvemento.
Dous. As retribucións do restante persoal estatutario, funcionario e laboral das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde non experimentarán un incremento superior
ao dous por cento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2021.
Tres. Nos supostos de pactos e acordos que establezan a asignación de conceptos
UHWULEXWLYRVOLJDGRViSUHVWDFLyQGXQKD[RUQDGDFRPSOHPHQWDULDRXDGLFLRQDOi¿[DGDQRV
propios acordos como xornada ordinaria, o aboamento dos ditos conceptos requirirá a
acreditación da prestación efectiva dos servizos.
Non se poderán satisfacer en ningún caso percepcións retributivas ou asignacións ecoCVE-DOG: nw7kdcm2-brf7-o9h8-bag2-obkgtwn9rlx5

nómicas, incluíndo as suplementarias ou mediadas, derivadas de atención continuada,
gardas ou concepto equivalente cando non exista unha prestación efectiva dos servizos
motivada por situacións de incapacidade temporal, agás naqueles supostos expresamente
recollidos nunha norma con rango de lei.
&DWUR&RD¿QDOLGDGHGHGLIHUHQFLDURFRQFHSWRUHWULEXWLYRGDVJDUGDVPpGLFDVGHVHUYLzos xerarquizados do concepto de módulo de actividade para o persoal que resulte exento
das ditas gardas, determínase que no ano 2022 a retribución correspondente a cada módulo de actividade, de catro horas en réxime de presenza física, efectivamente realizado
polo persoal facultativo de atención hospitalaria exento de gardas, queda establecida na
contía de 176,64 euros.
&LQFR2VUHTXLVLWRVSDUDDPRGL¿FDFLyQGDVUHWULEXFLyQVGRSHUVRDODTXHVHUH¿UHHVWH
artigo serán os establecidos no artigo 29 desta lei.
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Artigo 24. Retribucións do persoal dos corpos de funcionarios ao servizo da Administración de xustiza
Un. O persoal funcionario dos corpos ao servizo da Administración de xustiza que desempeñe as súas funcións no ámbito competencial da Comunidade Autónoma de Galicia
SHUFLELUiDVUHWULEXFLyQVTXHVHGHWHUPLQHQQD/HLGHRU]DPHQWRV[HUDLVGR(VWDGRHQD
demais normativa que lle sexa aplicable.
Dous. Os complementos e as melloras retributivas reguladas nas disposicións ou nos
acordos adoptados polos órganos da Comunidade Autónoma no exercicio das súas competencias verbo deste persoal non experimentarán un incremento superior ao dous por
cento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2021, sen prexuízo dos acordos autorizados polo Consello da Xunta de Galicia no ano 2020.
Artigo 25. Criterios retributivos aplicables ao persoal ao servizo da Comunidade Autónoma non incluído nos artigos anteriores
8Q1RDQRDVUHWULEXFLyQVEiVLFDVHDVFRPSOHPHQWDULDVGHFDUiFWHU¿[RHSHULydico do persoal ao servizo da Comunidade Autónoma non incluído nos artigos anteriores
experimentarán un incremento do dous por cento respecto das vixentes o 31 de decembro
de 2021, sen prexuízo, se é o caso, da adecuación destas últimas cando sexa necesario
para asegurar que a retribución total de cada posto de traballo garde a relación procedente
FRDV~DHVSHFLDOGL¿FXOWDGHWpFQLFDGHGLFDFLyQUHVSRQVDELOLGDGHSHULJRVLGDGHHSHQRVLdade.

CVE-DOG: nw7kdcm2-brf7-o9h8-bag2-obkgtwn9rlx5

Dous. O conxunto das restantes retribucións complementarias, se é o caso, experimentará un incremento do dous por cento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2021,
VHQSUH[Xt]RGDVPRGL¿FDFLyQVTXHGHULYHQGDYDULDFLyQGRQ~PHURGHHIHFWLYRVDVLJQDGRV D FDGD SURJUDPD GR JUDR GH FRQVHFXFLyQ GRV RE[HFWLYRV ¿[DGRV SDUD DTXHO H GR
resultado individual da súa aplicación.
Tres. Os complementos persoais e transitorios e as demais retribucións que teñan anáORJRFDUiFWHUUH[HUDQVHSRODV~DQRUPDWLYDHVSHFt¿FDHSRORGLVSRVWRQHVWDOHL
&DWUR$VLQGHPQL]DFLyQVSRUUD]yQGRVHUYL]RUH[HUDQVHSRODV~DQRUPDWLYDHVSHFt¿FD
&LQFR$VSUHVWDFLyQVIDPLOLDUHVHVWDEOHFLGDVSRODQRUPDWLYDHVSHFt¿FDGRUp[LPHHVpecial da Seguridade Social dos funcionarios civís do Estado, das Forzas Armadas e da
Administración de xustiza, extensiva, preceptivamente, a determinado persoal funcionario
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GD&RPXQLGDGH$XWyQRPDOLTXLGDUiQVHOOHViVSHUVRDVEHQH¿FLDULDVFRQIRUPHRTXHGHterminen as leis anuais de orzamentos xerais do Estado ou calquera outra disposición que
as regule.
Artigo 26.

Complemento persoal das vítimas de violencia de xénero

O persoal ao que lle sexa adxudicado provisionalmente un posto de traballo noutra administración pública por razón de violencia de xénero non poderá percibir retribucións inferiores ás que teña asignadas no posto de traballo que desempeñaba na Xunta de Galicia.
Cando se produza esta circunstancia, o persoal terá dereito a percibir un complemento
persoal equivalente á diferenza entre a totalidade dos conceptos retributivos, básicos e
FRPSOHPHQWDULRVGRSRVWRGHRUL[HFRQH[FOXVLyQGDVJUDWL¿FDFLyQVSRUVHUYL]RVH[WUDRUdinarios, en cómputo anual, e as retribucións que lle correspondan polo posto que ocupe
na administración de destino.
O recoñecemento do dereito á percepción deste complemento realizarao en cada caso
a Dirección Xeral da Función Pública, e será aboado pola consellaría en que desempeñaba
o posto de traballo desde o que se traslada.
&$3Ë78/2,,,
Outras disposicións en materia de réxime de persoal activo
Artigo 27.

Prohibición de ingresos atípicos

CVE-DOG: nw7kdcm2-brf7-o9h8-bag2-obkgtwn9rlx5

O persoal comprendido dentro do ámbito de aplicación desta lei, con excepción daquel
sometido ao réxime de arancel, non poderá percibir ningunha participación nos tributos,
nas comisións ou noutros ingresos de calquera natureza que correspondan á administración ou a calquera poder público como contraprestación de calquera servizo ou xurisdición, nin participación ou premio en multas impostas aínda que estean normativamente
atribuídas a el, debendo percibir unicamente as remuneracións do correspondente réxime
retributivo, sen prexuízo do que resulte da aplicación do sistema de incompatibilidades e do
GLVSRVWRQDQRUPDWLYDHVSHFt¿FDVREUHRJR]RGHYLYHQGDSRUUD]yQGRWUDEDOORRXFDUJR
desempeñado.
Artigo 28.

Relacións de postos de traballo

8Q$VUHODFLyQVGHSRVWRVGHWUDEDOORSRGHUDQVHPRGL¿FDUSDUDH[HFXWDUDVVHQWHQ]DV
[XGLFLDLV¿UPHVGHUHFRxHFHPHQWRGXQKDUHODFLyQODERUDOGHFDUiFWHULQGH¿QLGRQRQ¿[R
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que requiran a creación de postos de traballo, por non poder adscribir os afectados a un
posto preexistente que estea vacante sen ocupación. Este posto preexistente deberá ser
acorde coa natureza funcionarial ou laboral en relación coas funcións asignadas pola senWHQ]D[XGLFLDO¿UPHSDUDSRGHUDGVFULELUDHORSHUVRDODIHFWDGR
Con carácter xeral, os postos de traballo de carácter administrativo da Administración da
Comunidade Autónoma serán creados como de persoal funcionario, agás que pola natureza das súas funcións teñan que ser creados para ser desempeñados por persoal laboral,
de acordo co que establece a normativa de función pública.
A súa creación propoñerase no prazo máximo de tres meses, contados a partir da data
GH¿UPH]DGDVHQWHQ]D[XGLFLDOHORJRGHVHFUHDURSRVWRDGVFULELUDVHSURYLVLRQDOPHQWH
a el a persoa afectada pola sentenza e procederase seguidamente á súa cobertura mediante os sistemas de selección e provisión legalmente establecidos.
Malia o anterior, as consellarías e os seus organismos dependentes poderán propoñer
PHGLDQWHDFRUUHVSRQGHQWHPRGL¿FDFLyQGDUHODFLyQGHSRVWRVGHWUDEDOORDDPRUWL]DFLyQ
daqueles postos de traballo que consideren que non son necesarios para o cumprimento
das funcións que teñen asignadas.
Dous. As relacións de postos de traballo vixentes o 1 de xaneiro do ano 2022 deberanVH PRGL¿FDU SDUD DV D[XVWDU iV SUHYLVLyQV RU]DPHQWDULDV TXH VH GHGXFHQ GR DQH[R GH
SHUVRDOGHVWDOHLVHQTXHPHQWUHVWDQWRVHSRLGDQSURYHUSURYLVLRQDORXGH¿QLWLYDPHQWH
aqueles postos para os que non estea prevista dotación no dito anexo. Mentres non se realicen as mencionadas adaptacións, os códigos de liña orzamentaria do anexo de persoal
CVE-DOG: nw7kdcm2-brf7-o9h8-bag2-obkgtwn9rlx5

só poderán ter asignados créditos para dotacións de postos de traballo, para substitucións
GHSHUVRDOWHPSRUDORXSDUDFRQFHSWRVUHWULEXWLYRVHVSHFt¿FRV
Artigo 29. 5HTXLVLWRVSDUDDGHWHUPLQDFLyQRXPRGL¿FDFLyQGDVUHWULEXFLyQVGRSHUsoal laboral e non funcionario
Un. Será necesario un informe favorable, emitido conxuntamente pola Dirección Xeral
GD)XQFLyQ3~EOLFDHSROD'LUHFFLyQ;HUDOGH3ODQL¿FDFLyQH2U]DPHQWRVSDUDGHWHUPLQDURXPRGL¿FDUDVFRQGLFLyQVUHWULEXWLYDVGRSHUVRDOQRQIXQFLRQDULRHODERUDODRVHUYL]R
do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia delimitado no punto un do artigo 11 desta lei.
Dous. Con carácter previo ás negociacións de convenios ou acordos colectivos que se
subscriban no ano 2022, deberase solicitar da Consellería de Facenda e Administración
3~EOLFD D FRUUHVSRQGHQWH DXWRUL]DFLyQ GH PDVD VDODULDO TXH FXDQWL¿TXH R OtPLWH Pi[L-
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mo das obrigas que poidan contraerse como consecuencia dos ditos pactos, achegando
SDUDRHIHFWRDFHUWL¿FDFLyQGDVUHWULEXFLyQVVDODULDLVVDWLVIHLWDVHGHYLQGLFDGDVGXUDQWHR
ano 2021.
Cando como consecuencia de convenios ou acordos colectivos resulte a obriga de recoñecementos de complementos persoais de carácter transitorio, deberase establecer que
estes complementos serán absorbidos por calquera mellora retributiva que se produza nos
exercicios sucesivos, incluídas as derivadas do cambio de posto de traballo. Non se considerarán en ningún caso o complemento de antigüidade, o complemento de produtividade
nin as horas extraordinarias para estes efectos.
Cando se trate de persoal non suxeito a un convenio colectivo cuxas retribucións veñan
determinadas en todo ou en parte mediante un contrato individual, deberanse comunicar á
Consellería de Facenda e Administración Pública as retribucións satisfeitas e devindicadas
durante o ano 2021.
Para a determinación das retribucións de postos de traballo de nova creación abastará
FRDHPLVLyQGRLQIRUPHDTXHVHUH¿UHRSXQWRXQGHVWHDUWLJR
Tres. Para os efectos dos puntos anteriores, entenderanse por determinación ou moGL¿FDFLyQGDVFRQGLFLyQVUHWULEXWLYDVGRSHUVRDOQRQIXQFLRQDULRDVVHJXLQWHVDFWXDFLyQV
a) A determinación das retribucións dos postos de nova creación.
b) O asinamento de convenios colectivos subscritos polos organismos sinalados no
CVE-DOG: nw7kdcm2-brf7-o9h8-bag2-obkgtwn9rlx5

punto un anterior, así como as súas revisións e as adhesións ou extensións a eles.
c) A aplicación de convenios colectivos de ámbito sectorial, así como as súas revisións
e as adhesións ou extensións a eles.
G $¿[DFLyQGHUHWULEXFLyQVPHGLDQWHXQFRQWUDWRLQGLYLGXDO[DVHWUDWHGHSHUVRDO¿[R
ou contratado por un tempo determinado, cando non veñan reguladas en todo ou en parte
mediante un convenio colectivo.
e) O outorgamento de calquera clase de melloras salariais de tipo unilateral con carácter
individual ou colectivo, aínda que deriven da aplicación extensiva do réxime retributivo dos
funcionarios públicos.
f) A determinación das retribucións correspondentes ao persoal contratado no exterior.
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&DWUR&R¿QGHHPLWLURLQIRUPHVLQDODGRQRSXQWRXQGHVWHDUWLJRDVFRQVHOODUtDVRV
organismos e os entes remitirán á Dirección Xeral da Función Pública e á Dirección XeUDOGH3ODQL¿FDFLyQH2U]DPHQWRVRFRUUHVSRQGHQWHSUR[HFWRFRQFDUiFWHUSUHYLRDRVHX
acordo ou asinamento no caso dos convenios colectivos ou contratos individuais, xunto
coa achega da valoración de todos os seus aspectos retributivos.
Cinco. O sinalado informe será realizado no prazo máximo de quince días, que se contarán desde a data da recepción do proxecto e da súa valoración, e versará sobre todos
aqueles extremos dos que deriven consecuencias directas ou indirectas en materia de
gasto público, tanto para o ano 2022 coma para exercicios futuros, e especialmente no que
VHUH¿UHiGHWHUPLQDFLyQGDPDVDVDODULDOFRUUHVSRQGHQWHHDRFRQWUROGRVHXFUHFHPHQWR
Seis. Serán nulos de pleno dereito os acordos adoptados nesta materia con omisión
do trámite de informe ou en contra dun informe desfavorable, así como os pactos que impliquen crecementos salariais para exercicios sucesivos contrarios ao que determinen as
futuras leis de orzamentos.
Sete. Non se poderán autorizar gastos derivados da aplicación das retribucións para o
ano 2022 sen o cumprimento dos requisitos establecidos neste artigo.
Artigo 30. Persoal directivo das entidades instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma
8Q1RVFRQWUDWRVODERUDLVGRSHUVRDOGHDOWDGLUHFFLyQGDVHQWLGDGHVDTXHVHUH¿UH
CVE-DOG: nw7kdcm2-brf7-o9h8-bag2-obkgtwn9rlx5

HVWHDUWLJRQRQVHSRGHUiQ¿[DULQGHPQL]DFLyQVSRUUD]yQGDH[WLQFLyQGDUHODFLyQ[XUtGLFD
FRDHQWLGDGHFRUUHVSRQGHQWHGHFRQWtDVXSHULRUi¿[DGDQDOH[LVODFLyQUHJXODGRUDGHVWD
relación laboral de carácter especial.
Dous. As persoas titulares dos órganos executivos, a dirección ou a secretaría xeral, ou
RVFDUJRVDVLPLODGRVGDVHQWLGDGHVLQVWUXPHQWDLVVLQDODGDVQRDUWLJRGD/HL
do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector
público autonómico de Galicia, serán nomeados e separados libremente entre persoas que
UH~QDQDFXDOL¿FDFLyQQHFHVDULDSDUDRFDUJRVHJXQGRVHGHWHUPLQHQRHVWDWXWRGHFDGD
entidade, agás naqueles supostos en que sexan nomeados por un decreto do Consello da
Xunta de Galicia, por estar así previsto na normativa reguladora da entidade instrumental.
7UHV (Q WDQWR QRQ VH HVWDEOH]D R Up[LPH [XUtGLFR HVSHFt¿FR GR SHUVRDO GLUHFWLYR R
SHUVRDOIXQFLRQDULRGHFDUUHLUDRXHVWDWXWDULR¿[RTXHGHVHPSHxHXQSRVWRGHSHUVRDOGL-
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UHFWLYRSURIHVLRQDOQDVHQWLGDGHVLQVWUXPHQWDLVGRVHFWRUS~EOLFRDXWRQyPLFRFRQ¿JXUDGR
como tal nas relacións de postos de traballo, e sempre que reúna os requisitos establecidos para cada posto, estará na situación administrativa que corresponda segundo o réxime
xurídico que lle sexa aplicable.
O sistema de provisión para a cobertura dos ditos postos será a libre designación con
convocatoria pública, de conformidade cos principios de igualdade, mérito, capacidade e
publicidade; todo iso de acordo coa normativa de función pública.
Cando o nomeamento deste persoal para desempeñar un posto directivo nunha entidaGHLQVWUXPHQWDOGRVHFWRUS~EOLFRDXWRQyPLFRQRQPRGL¿TXHDV~DVLWXDFLyQDGPLQLVWUDWLYD
a asimilación retributiva será a que lle corresponda conforme as contías previstas no anexo
do Decreto 119/2012, do 3 de maio, polo que se regulan as retribucións e percepcións económicas aplicables aos órganos de goberno ou dirección e ao persoal directivo das entidades do sector público autonómico, sen prexuízo das que lle correspondan pola antigüidade
e a retribución adicional ao complemento de destino a que teña dereito na súa condición
de empregada ou empregado público en situación de servizo activo.
O nivel de complemento de destino que se tomará como referencia para a consolidación do grao persoal do persoal funcionario que desempeñe postos directivos profesionais
será o que lle corresponda en función do cadro anexo á Orde da Consellería de Facenda
GRGH[XxRGHGHFRQIRUPLGDGHFRDFODVL¿FDFLyQGDHQWLGDGHHRQLYHOGHUHVSRQ-
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sabilidade do posto directivo.
Artigo 31. Nomeamento de profesorado interino a tempo parcial en centros docentes
non universitarios
A Consellería de Cultura, Educación e Universidade poderá efectuar, nos centros docentes non universitarios, o nomeamento de profesorado interino con horarios de traballo
inferiores aos establecidos con carácter xeral, que percibirá as retribucións básicas e complementarias de forma proporcional á xornada traballada.
A Consellería de Cultura, Educación e Universidade tratará de completar o horario docente do persoal interino, coa compartición, de ser necesario, de varios centros de ensino,
para minimizar deste xeito o número de prazas ofertadas segundo o parágrafo anterior.
No caso de ser necesario o nomeamento para prazas a tempo parcial, daráselle preferencia para optar a estas ao profesorado que voluntariamente queira acceder a elas, sobre
todo a aquelas persoas que aleguen necesidades de conciliación da vida familiar e laboral.
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Profesores e profesoras de corpos docentes

6HQSUH[Xt]RGRHVWDEOHFLGRFRQFDUiFWHU[HUDOQRDUWLJRGD/HLGRGH
abril, do emprego público de Galicia, e atendendo as peculiaridades do persoal docente,
recoñecidas polo artigo 6.2 da referida lei, o profesorado do corpo docente previsto no ámbito de xestión da Consellería de Cultura, Educación e Universidade poderá percibir ata o
total das súas retribucións, tanto básicas coma complementarias, cando sexa autorizado
para o gozo de licenzas por estudos durante o curso escolar, nos supostos, nos termos,
nos prazos e nas condicións que determine a Consellería de Cultura, Educación e Universidade, co informe favorable da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de
3ODQL¿FDFLyQH2U]DPHQWRV
Artigo 33.

Persoal eventual e de gabinete

Un. O persoal eventual de gabinete da Administración da Xunta de Galicia unicamente
SRGHUi VHU DGVFULWR DRV GHSDUWDPHQWRV HQ TXH ¿JXUHQ DV SHUVRDV TXH IRUPHQ SDUWH GR
Consello do Goberno galego.
Dous. Prohíbese a contratación de persoal de gabinete por calquera das entidades instrumentais dependentes da Xunta de Galicia, así como por parte das súas delegacións
territoriais.
&$3Ë78/2,9
Universidades
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Artigo 34.

Custos de persoal máximos das universidades de Galicia

8Q&RQVRQWHRHVWDEOHFLGRQRDUWLJRGD/HLRUJiQLFDGRGHGHFHPEUR
de universidades, e en concordancia coa evolución da masa salarial do persoal ao servizo
da Comunidade Autónoma e coa normativa básica en materia de reposición de efectivos,
autorízanse para o ano 2022 os custos do persoal docente e investigador e de administración e servizos das universidades do Sistema universitario de Galicia nas seguintes
contías, expresadas en miles de euros:
Masa salarial

Seguridade Social

Total

143.651

22.651

166.302

A Coruña

90.384

14.953

105.337

Vigo

96.189

14.925

111.114

330.224

52.529

382.753

Santiago Compostela

Total
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Este importe da masa salarial máxima inclúe o importe previsto para a aplicación, se é o
caso, dun incremento global do dous por cento no momento en que o habilite a normativa
da Administración xeral do Estado.
Nas anteriores contías non está incluído o custo do persoal investigador de proxectos e
contratos de investigación, nin o do persoal técnico de apoio contratado con cargo a eses
proxectos e contratos.
Dous. As retribucións anuais do persoal ao servizo das entidades integrantes do Sistema
universitario de Galicia non experimentarán un incremento global superior ao do dous por
cento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2021.
Artigo 35.

Retribucións adicionais do persoal ao servizo das entidades integrantes do

Sistema universitario de Galicia
O importe das retribucións adicionais correspondentes aos complementos retributivos
autonómicos vinculados ao recoñecemento ao labor docente, ao labor investigador, polos
cargos de xestión e á excelencia curricular docente e investigadora que, se é o caso, lle
correspondan ao persoal docente e investigador funcionario e contratado doutor non experimentarán un incremento global superior ao dous por cento respecto das vixentes o 31 de
decembro de 2021.
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Artigo 36. Oferta de emprego público ou outro instrumento similar de xestión da provisión de necesidades de persoal do Sistema universitario de Galicia
Un. As universidades integrantes do Sistema universitario de Galicia, respectando as
dispoñibilidades orzamentarias do capítulo I dos correspondentes orzamentos de gastos,
aplicarán a taxa de reposición máxima establecida na normativa básica ditada ao respecto
e con suxeición aos límites e requisitos establecidos para os corpos de catedráticos e catedráticas de universidade e de profesores e profesoras titulares de universidade e mais ás
prazas de persoal de administración e servizos.
As correspondentes ofertas de emprego público deberaas autorizar a Consellería de
Facenda e Administración Pública, logo de acreditar que a oferta de emprego público das
mencionadas prazas non afecta o cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamenWDULDHVWDEOHFLGRVSDUDDFRUUHVSRQGHQWHXQLYHUVLGDGHQLQGRVGHPDLVOtPLWHV¿[DGRVQD
/HL RUJiQLFD  GR  GH DEULO GH HVWDELOLGDGH RU]DPHQWDULD H VXVWHQWDELOLGDGH ¿nanceira.
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