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IV. DISPOSICIÓN ADICIONAL
 

Disposición adicional única. Medidas especiais en materia de listas de contratación de 
persoal laboral temporal ou de persoal funcionario interino durante o ano 2022

Como consecuencia da escaseza de persoal de perfil sanitario agravada pola situa-
ción derivada da pandemia da covid-19, e para garantir a dispoñibilidade do dito persoal 
nas listas de contratación de persoal laboral temporal ou de persoal funcionario interino, 
adóptanse as seguintes medidas:

1.No suposto de non existiren aspirantes nas listas para a contratación temporal de 
persoal laboral da Xunta de Galicia, nas categorías profesionais 2 do grupo I, 2 do grupo 
II e 3 do grupo IV, do V Convenio Colectivo Único para o persoal laboral da Xunta de 
Galicia ou, de ser o caso, para o nomeamento de persoal interino para o desempeño con 
carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario de corpos ou escalas equi-
valentes ás categorías profesionais indicadas, poderá:

a) solicitarse directamente do Servizo Público de Emprego, sen prexuízo dos demais 
procedementos establecidos, ou;

b) acudir opcionalmente á relación de penalizados da categoría profesional, corpo ou 
escala correspondente que solicitaron a reincorporación; ou,

c) acudir aos integrantes das listas que solicitaron a inclusión durante o ano en curso, 
no caso de que non estean publicadas as listas definitivas e lles corresponda ser admitidos; 
ou,

d) acudir á relación de penalizados que non solicitaron a reincorporación.

Ademais, en postos pertencentes á categoría profesional de auxiliar de clínica (Grupo 
IV, categoría 3), poderase acudir a persoal doutras listas de contratación temporal do gru-
po IV que estean en posesión do título de formación profesional de grao medio de técnico 
en coidados auxiliares de enfermaría ou equivalente.

Excepcionalmente, no caso de que non for posible a cobertura de postos da catego-
ría profesional de auxiliar de clínica (IV-3) polos procedementos previstos nos parágrafos 
anteriores, poderán seleccionarse candidatos que teñan cursados e superados os estudos 
correspondentes para a obtención do título de grao medio de técnico en coidados auxilia-
res de enfermaría ou equivalente, e o acrediten documentalmente, sempre que cumpran 
o resto dos requisitos exixidos para o acceso á categoría ou escala.

2. Cando pola inexistencia de persoal integrante das listas para a contratación tempo-
ral de persoal laboral da Xunta de Galicia, nas categorías profesionais 2 do grupo I, 2 do 
grupo II, e 3 do grupo IV, ou para o nomeamento de persoal interino para o desempeño 
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con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario de corpos ou escalas 
equivalentes, non existan candidatos que estean en posesión do certificado acreditativo 
do nivel de coñecemento da lingua galega correspondente, poderán ser seleccionados 
candidatos que carezan del, sempre que cumpran os restantes requisitos exixidos para o 
acceso á categoría de que se trate.

3. O período de penalización nas listas para o nomeamento de persoal interino para o 
desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contra-
tación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia terá unha duración de seis meses.

4. A solicitude de reincorporación formulada polas persoas integrantes das listas que 
solicitasen previamente a suspensión das citacións, por non estaren prestando servizos a 
través delas, producirá efectos ao día seguinte ao da súa presentación.

5. O establecido nesta disposición ten vixencia limitada ao ano 2022.
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