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I. DIsposIcIóns xeraIs

presIDencIa Da xunta De GalIcIa
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Modificacións da Lei 2/2015 de emprego 
público de Galiza introducidas na Lei
9/2017, do 26 de decembro, de medidas 
fiscais e administrativas
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TÍTULO II 
Medidas administrativas

CAPÍTULO I 
Emprego público

Artigo 5. Modificación da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

A Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, queda modificada como 
segue:

Un. Modifícase o número 2 do artigo 91, que queda coa seguinte redacción:

«2. Para participar nos concursos específicos regulados neste artigo é requisito necesa-
rio unha antigüidade mínima de tres anos como persoal funcionario de carreira. Ademais, 
o persoal funcionario de carreira que ocupe con carácter definitivo un posto de traballo 
obtido por concurso debe permanecer nel un mínimo de seis meses para poder participar 
nos concursos específicos regulados neste artigo».

Dous. Modifícase o número 1 do artigo 96, que queda redactado como segue:

«1. Os postos de traballo reservados ao persoal funcionario de carreira pódense prover 
excepcionalmente e de maneira temporal mediante comisión de servizos voluntaria nos 
seguintes casos:

a) Cando os postos estean vacantes, mentres non se proceda á súa provisión definitiva.

b) Cando os postos estean suxeitos a reserva legal da persoa titular destes, incluídos os 
casos en que o persoal funcionario de carreira sexa autorizado para realizar unha misión 
por período non superior a seis meses en programas de cooperación internacional.

c) Cando os postos estean ocupados por persoal funcionario de carreira que teña a 
condición de representante do persoal e teña recoñecido un crédito de horas para o des-
empeño desa función equivalente á xornada de traballo completa.

d) Cando concorran as circunstancias previstas no artigo 100 desta lei.

e) Por circunstancias excepcionais e debidamente motivadas, cando os postos de tra-
ballo estean ocupados por persoal funcionario de carreira que se atope en situación de 
incapacidade laboral e esta se prevexa de longa duración».
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Tres. O número 1 do artigo 121 queda modificado como segue:

«1. Nos casos de parto, a nai funcionaria ten dereito a un permiso retribuído de vinte se-
manas ininterrompidas, que se distribuirán á elección da persoa titular do dereito, sempre 
que seis semanas sexan inmediatamente posteriores ao parto».

Catro. Modifícase o número 1 do artigo 122, que queda coa seguinte redacción:

«1. Nos casos de adopción ou acollemento, tanto preadoptivo como permanente ou 
simple, o persoal funcionario ten dereito a un permiso retribuído de vinte semanas ininte-
rrompidas, do cal se fará uso, por elección da persoa titular do dereito, en calquera mo-
mento posterior á efectividade da resolución xudicial pola que se constitúa a adopción ou 
efectividade da decisión administrativa ou xudicial de acollemento, sen que en ningún caso 
un mesmo menor poida dar dereito a varios períodos de aproveitamento deste permiso».

Cinco. Modifícase o número 1 do artigo 124, que queda coa seguinte redacción:

«1. Nos casos de nacemento, acollemento ou adopción dun fillo, o persoal funcionario 
que non estea a gozar do permiso por parto ou por adopción ou acollemento previsto nesta 
lei ten dereito a un permiso retribuído de cinco semanas ininterrompidas de duración, do 
cal se fará uso a partir da data do nacemento, da efectividade da decisión administrativa 
ou xudicial de acollemento ou da efectividade da resolución xudicial pola que se constitúa a 
adopción. Nos casos de parto, adopción ou acollemento múltiple, a duración deste permiso 
incrementarase nunha semana máis».

Seis. Modifícase a alínea 3 da disposición adicional novena da Lei 2/2015, do 29 de 
abril, do emprego público de Galicia, referida ás escalas e especialidades do corpo de téc-
nicos de carácter facultativo, nos termos seguintes:

Denominación Especialidades Subgrupo Funcións Titulación

Escala técnica 
do Servizo de 
Prevención e 
Defensa
contra Incendios 
Forestais

Bombeiro
forestal
Xefe de brigada

B Coordinación do persoal ao seu 
cargo para previr, combater e extin-
guir incendios de natureza forestal, 
así como vixilancia e mantemento 
dos labores de prevención, coordi-
nación en situacións de emerxencia 
nas áreas rurais e forestais e colabo-
ración cos responsables dos servizos 
de protección civil no amparo de 
persoas e bens ante a incidencia 
dos incendios forestais. Así mesmo, 
deberá conducir cando o demanden 
as necesidades do servizo, polo que 
debe estar en posesión do carné de 
conducir B.

Técnico superior en 
Xestión Forestal e 
do Medio Natural 
ou equivalente
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Sete. No número 4 bis da disposición adicional novena engádese unha nova escala, nos 
seguintes termos:

Denominación Especialidades Subgrupo Funcións Titulación

Escala de gardas 
de recursos 
naturais

C2 Con carácter xeral, realizarán as 
seguintes funcións:
– Informar e asesorar a Adminis-
tración e a cidadanía en asuntos 
relacionados tanto cos aproveitamen-
tos piscícolas en augas continentais 
e os recursos cinexéticos como coa 
xestión dos espazos naturais.
– Policía e custodia da riqueza 
ictícola e cinexética así como dos 
espazos naturais, formulando as de-
nuncias que procedan no seu ámbito 
de actuación.
– Vixilancia, custodia e mantemento 
das infraestruturas da consellaría 
con competencias en materia de 
conservación da natureza, executa-
das en beneficio da riqueza piscícola 
e cinexética e/ou as executadas 
nos espazos naturais, incluída a 
reposición do patrimonio inmobiliario 
e elementos de sinalización dos 
espazos naturais e/ou os relaciona-
dos co aproveitamento dos recursos 
cinexéticos e/ou piscícolas.
– Vixilancia e control dos ecosiste-
mas, velando pola loita e/ou er-
radicación das posibles ameazas á 
biodiversidade.
– Seguimento, localización, mostrax-
es e controis sobre os valores dos 
espazos naturais, especialmente 
daqueles que motivaron a súa de-
claración como espazos protexidos, 
de ser o caso, así como a colabo-
ración na realización de labores de 
control, seguimento e mostraxe da 
fauna e flora silvestres.
– Execución das directrices de xe-
stión e vixilancia para o cumprimento 
das normas aplicables en materia de 
conservación e preservación dos va-
lores dos espazos naturais, especial-
mente no relativo ao control do uso 
público destes espazos.
– Calquera outra función que se lles 
encomende, entre as que se ato-
pan as de apoio a outras escalas, 
en relación coa xestión e tutela dos 
recursos naturais e coa conservación 
do medio ambiente.

Titulación de 
graduado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria ou 
equivalente
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Oito. Na alínea 4 bis da disposición adicional novena da Lei 2/2015, do 29 de abril, do 
emprego público de Galicia, referida ao corpo de auxiliares de carácter técnico de adminis-
tración especial, modifícanse a escala e especialidades seguintes:

Denominación Especialidades Subgrupo Funcións Titulación

Escala auxiliar 
do Servizo de 
Prevención e 
Defensa
contra incendios 
Forestais

Emisorista/
Vixiante/a fixo/a

C2 Vixiar os incendios desde puntos 
fixos predeterminados e avisar dos 
que se manifesten polos medios de 
comunicación dispoñibles.
Realización das transmisións para 
asegurar unha adecuada comuni-
cación dos avisos, ordes ou instru-
cións dentro do servizo.
Cando as circunstancias o requiran, 
poderán ser dedicados a outras 
funcións administrativas vinculadas á 
prevención e defensa contra incen-
dios forestais.

Graduado/a en 
ESO ou equivalente

Bombeiro
forestal-
condutor
motobomba

Conducir os vehículos motobomba 
do servizo e o mantemento destes 
en bo estado, polo que debe estar en 
posesión do carné de conducir C e B. 
Levar a cabo obras de construción, 
mellora e mantemento de infraestru-
turas vinculadas á prevención e 
defensa contra incendios forestais, 
manexando para tal fin tractores e 
diferentes tipos de maquinaria me-
canizada que demanden as referidas 
tarefas.

Bombeiro
forestal

Previr, combater e extinguir incen-
dios de natureza forestal así como 
vixilancia e mantemento dos labores 
de prevención. Atención en situación 
de emerxencia nas áreas rurais e 
forestais e colaboración cos servizos 
de protección civil no amparo das 
persoas e bens ante a incidencia dos 
incendios forestais. Labores silví-
colas preventivos de diminución de 
combustibilidade das masas forestais 
e obras de construción, mellora e 
mantemento da infraestrutura. Ade-
mais, conducirá vehículos dedicados 
ao transporte das cuadrillas e materi-
ais do servizo polo que debe estar en 
posesión do carné de conducir B.

Artigo 6. Protección da maternidade e a paternidade

O persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, durante as situacións de maternida-
de, paternidade, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural, percibirá, en 

C
V

E
-D

O
G

: 5
2b

es
xd

3-
em

f0
-s

0w
2-

u4
93

-o
ju

q5
l6

gr
ep

9


		2017-12-27T14:06:10+0100




