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PROPOSTA DE ACORDO DE FUNCIONARIZACION DO PERSOAL LABORAL DE 

ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO 

 

OUTUBRO 2020 

 

Entre os principios establecidos nos Estatutos da Universidade de Vigo (Decreto 13/2019, do 

24 de xaneiro – DOG nº 38 do 22 de febreiro), relacionados no artigo 2, encádrase a necesidade 

de “Configurar unha organización baseada na participación e na responsabilidade dos seus 

membros respecto do servizo público que debe prestar, orientada cara á cultura da calidade, do 

desenvolvemento persoal, da avaliación e do rendemento de contas.” 

 

Uns dos piares primordiais do servizo público a prestar pola Universidade aséntase no persoal 

de administración e servizos (PAS). A estrutura de PAS actual, con diferentes réximes xurídicos, 

orixina problemas de aplicación, interpretación e de xestión do colectivo, polo que se debe 

asumir a necesidade estratéxica da institución de unificar a estrutura e o réxime xurídico do 

colectivo, na procura dun deseño organizativo máis homoxéneo e coherente que redunde na 

mellora da prestación de servizos e na planificación de futuro do persoal. 

 

O alicerce desta nova estrutura organizativa susténtase no impulso dun proceso de 

funcionarización do PAS laboral, que cimente a estabilidade do persoal e as súas posibilidades 

de carreira profesional, revertendo nunha organización máis áxil e flexible. 

 

MARCO LEGAL 

 

O Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da 

Lei do Estatuto Básico do Empregado Público (EBEP), establece as previsións necesarias para 

facer posible a funcionarización do persoal laboral fixo que realiza funcións ou desempeña 

posto de traballo de persoal funcionario. 

 

Na mesma liña maniféstase a Lei 2/2015, do 29 de abril (DOG nº 82 do 4 de maio), de emprego 

público de Galicia. Amais no artigo 22, relativo ás funcións e postos de traballo reservados ao 

persoal funcionario, no seu epígrafe 3 determina: “Os demais postos de traballo nas 

administracións públicas incluídas no ámbito de aplicación desta lei serán desempeñados con 

carácter xeral por persoal funcionario, sen prexuízo do disposto pola alínea terceira do artigo 

26” 

 

En canto á normativa interna da Universidade, partimos da natureza do PAS establecida no 

artigo 90 dos Estatutos, delimitando ao persoal de administración e servizos (PAS), como un 

colectivo único, sen distinción manifesta entre PAS laboral e funcionario, ao que lle 

corresponde participar e colaborar no desenvolvemento da actividade universitaria, asumindo 
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o apoio, a asistencia e a xestión técnica, económica e administrativa das distintas áreas nas que 

se estrutura a administración universitaria. 

 

Outro chanzo témolo no vixente Regulamento do PAS da Universidade de Vigo, onde se 

concreta que a política de PAS procurará avanzar cara unha estrutura ocupacional máis axeitada 

coas necesidades de cada área ou sector da administración universitaria, respondendo ás 

expectativas profesionais do persoal e incrementando as súas oportunidades de promoción. 

 

Na esfera concernente directamente ao PAS laboral, xa no II Convenio colectivo do PAS laboral 

se fomenta, desde a disposición transitoria terceira, o impulso do estudo de viabilidade do 

proceso de funcionarización do PAS laboral. 

 

Neste escenario, a universidade pretende homoxeneizar nun modelo único de función pública 

a todo o persoal de administración e servizos que, ademais de simplificar a súa xestión, 

redundará nunha mellora na coordinación entre os diferentes eixos que conforman a estrutura 

administrativa, significando un lóxico incremento da eficacia no cumprimento dos fins e 

funcións que debe desenvolver este persoal na institución. 

 

Enténdese que un proceso de funcionarización favorece non só á institución senón de xeito 

máis destacado, ao propio persoal laboral que ao adaptarse á estruturación funcionarial ve 

incrementadas as súas posibilidades de promoción e carreira profesional. 

 

Polo exposto, formúlase a seguinte proposta de acordo para poñer en marcha o proceso que 

permita ao persoal laboral adquirir voluntariamente a condición de persoal funcionario. 

 

 

Artigo 1.- Normas xerais. 

 

1. A finalidade deste acordo é establecer o procedemento que posibilite a adquisición da 

condición de persoal funcionario de carreira polo persoal laboral fixo do II Convenio 

colectivo da Universidade de Vigo, para o ingreso na correspondente escala ou subescala 

equivalente do persoal funcionario. 

 

2. Poderá participar voluntariamente o PAS laboral fixo da Universidade de Vigo, suxeito ao 

II Convenio colectivo que estea prestando servizos nos postos de traballo de PAS laboral 

que pasen a catalogarse na RPT como de persoal funcionario de carreira e reúna os 

requisitos legais para o ingreso na correspondente escala ou subescala equivalente do 

persoal funcionario. Así mesmo tamén poderá participar nas probas que se convoquen o 

persoal laboral fixo que se atope en situación distinta á de servizo activo, agás os que se 

atopen en situación de suspenso. 
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Quedan excluídos os postos na situación de “extinguir” da actual relación de postos de 

traballo (RPT) do PAS laboral. 

 

3. O acceso á condición de persoal funcionario realizarse de acordo coa correspondencia dos 

grupos de clasificación e categorías nos que se encadraban os postos de traballo no réxime 

laboral e as escalas e subescalas que constitúen a nova estrutura administrativa da 

Universidade de Vigo, reflectida no Anexo I. 

A correspondencia co subgrupo de clasificación do persoal funcionario realizase 

atendendo ao grupo laboral e á titulación requirida para o acceso; a correspondencia entre 

as categorías e as escalas ou subescalas efectúase tendo en conta a súa especificade e as 

funcións realizadas; finalmente, a determinación do nivel de complemento de destino e o 

complemento específico realizase con criterios de homologación, tomando en 

consideración os intervalos de niveis fixados na vixente RPT do PAS funcionario e os 

establecidos polas normas xerais de función pública, e de adaptación dos complementos 

económicos actuais do PAS laboral á estrutura retributiva do persoal funcionario. 

 

4. O proceso de funcionarización non poderá supoñer nin incremento do cadro do persoal 

de administración e servizos nin dos seus custos. 

 

Artigo 2.-  Integración de grupos. 

 

Cada un dos actuais grupos laborais integrarase no seu correlativo grupo funcionarial de 

conformidade coas titulacións que se esixe para o ingreso nos grupos de persoal funcionario no 

Estatuto Básico do Empregado Público. A correlación de grupos será a seguinte: 

 

Grupo/subgrupo PAS funcionario Grupo/subgrupo PAS laboral 

A1 I 

A2 II 

C1 III 

C2 IV 

 

Artigo 3.- Transformación das listas de agarda de substitucións. 

 

A totalidade das actuais listas de agarda de substitucións das diferentes categorías de PAS 

laboral, transformaranse automaticamente en listas de agarda de PAS funcionario interino das 

diferentes escalas e subescalas do PAS funcionario da Universidade de Vigo. Dado que o persoal 

das listas de agarda foi seleccionado respectando os principios de igualdade, mérito, capacidade 

e publicidade, ditas listas transformaranse nas correspondentes listas de persoal funcionario 

interino da escala profesional nas diferentes áreas funcionais ou especialidades, respectando en 
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todo caso o mesmo número de posto e antigüidade que se posúa como persoal laboral de 

substitucións e a categoría de orixe ao efecto das devanditas substitucións. 

 

Artigo 4.- Postos de PAS laboral incluídos nas ofertas de emprego público (OEP). 

 

Como consecuencia do acordo de funcionarización, aqueles postos de PAS laboral incluídos en 

ofertas de emprego público (OPE) vixentes, que non foron obxecto da correspondente 

convocatoria de selección para o ingreso, serán convocados como prazas de PAS funcionario. 

 

Artigo 5.- Promoción interna. 

 

No proceso de funcionarización contémplase a promoción interna prevista na disposición 

adicional novena do II Convenio colectivo do PAS laboral. A universidade comprométese a 

incluír na OEP máis inmediata ao acordo de funcionarización a totalidade de postos afectados 

pola devandita disposición, ocupados na actualidade por PAS laboral fixo. 

 

Para estes efectos acórdase permitir unicamente ao PAS laboral que se funcionarice, participar 

no proceso de promoción interna sen ter que esperar ao transcurso de dous anos desde a data 

de toma de posesión como funcionario de carreira, computándose a estes efectos os servizos 

prestados como PAS laboral. A convocatoria do proceso selectivo de promoción interna, será 

negociada cos órganos de representación do PAS. 

 

Artigo 6.- Proceso selectivo. 

 

Para participar nas probas de acceso requirirase con carácter xeral reunir os requisitos 

establecidos na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia (LEPG) na data de 

remate do prazo de presentación de solicitudes. No caso de acceso ao subgrupo A2 

considerarase equivalente ao título de diplomado universitario, ter superados os tres primeiros 

cursos completos dos estudos que conducen á obtención de calquera título oficial de licenciado, 

arquitecto ou enxeñeiro, ou o primeiro ciclo correspondente aos ditos estudos, sempre que este 

primeiro ciclo conteña unha carga lectiva mínima de 180 créditos. 

 

1. O sistema de selección será o de oposición, mediante a realización dunha proba 

eliminatoria tipo test co seguinte número de preguntas en función do grupo ou subgrupo 

de acceso: 

Subgrupo A1: 100 preguntas 

Subgrupo A2: 100 preguntas 

Subgrupo C1: 80 preguntas 

Subgrupo C2: 70 preguntas 
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A proba versará sobre o programa que se aprobe para cada subgrupo. Cualificarase con 

apto ou non apto, sendo necesario para superala contestar correctamente á metade das 

preguntas, sen penalización polas respostas incorrectas. 

 

2. Coa única finalidade de preparar esta proba e facilitar a funcionarización , a Universidade 

de Vigo ofrecerá un curso de formación, que terá carácter voluntario e será impartido fóra 

do horario de traballo, que versará sobre o seguinte programa: 

a) Procedemento administrativo e réxime xurídico das administracións 

públicas. 

b) A Universidade: configuración. Réxime académico. 

c) Xestión económica. 

d) Xestión de persoal 

e) Protección de datos. 

f) Prevención e protección da saúde. 

g) Igualdade. 

 

Logo da correspondente negociación, publicarase o programa detallado para cada subgrupo. 

 

3. A duración do curso será a seguinte: 

- Acceso ao subgrupo A1: 35 horas. 

- Acceso ao subgrupo A2: 30 horas. 

- Acceso ao subgrupo C1: 25 horas. 

- Acceso ao subgrupo C2 ou á agrupación profesional do persoal subalterno: 20 horas. 

 

4. Constituírase un tribunal único para o desenvolvemento do proceso de funcionarización, 

integrado por 5 funcionarios/as de carreira, que deberán ter a titulación esixida para o 

acceso ao subgrupo superior, un designado pola Xunta do PAS funcionario, un polos 

Comités de Empresa do PAS laboral e 3 pola Xerencia. Designaranse seguindo principios 

de imparcialidade, profesionalidade e paridade; a pertenza ao órgano de selección será a 

título individual, sen poder ostentala en representación nin por conta de ninguén. 

 

5. Para supervisar o proceso de funcionarización, no seu conxunto, constituírase un 

subcomisión integrada por dous representantes da Xerencia, un da Xunta do PAS 

funcionario e outro dos Comités de Empresa do PAS laboral. 

 

Artigo 7.- Efectos do proceso de funcionarización. 

 

1. O persoal laboral fixo que supere o proceso selectivo será nomeado funcionario de carreira 

consonte ao previsto no artigo seguinte. 
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2. O persoal laboral fixo que non supere o proceso, así como o que voluntariamente optase 

por non participar nel, continuará no posto de traballo que desempeñe ou no que teña 

reservado, cando reingrese, mantendo o seu réxime xurídico laboral na condición de "a 

extinguir" no posto clasificado como de funcionario na RPT e manterá as retribucións 

correspondentes ao posto de traballo antes da súa adscrición a posto de funcionario, non 

podendo participar en procesos de provisión ou promoción de funcionarios. 

 

Artigo 8.- Efectos da toma de posesión. 

 

1. A toma de posesión como persoal funcionario de carreira efectuarase con carácter 

definitivo no mesmo posto que se viñera ocupando con este carácter como persoal laboral 

fixo na data que se sinale para o efecto na norma pola que se acorde o nomeamento. No 

caso de estar ocupando o posto con carácter provisional por reingreso, tomará posesión con 

este carácter como funcionario de carreira. 

 

Desde a toma de posesión como funcionario de carreira seralle de aplicación a todos os 

efectos, a normativa sobre o persoal funcionario aplicable na Universidade de Vigo, 

iniciando a consolidación do grao de conformidade coa normativa xeral de aplicación. 

 

2. A toma de posesión como funcionario de carreira implicará a renuncia voluntaria da 

condición de persoal laboral da Universidade de Vigo.  
 

3. O persoal laboral fixo que acceda á condición de funcionario desde situación distinta á de 

servizo activo manterase na situación administrativa que lle corresponda, computándose o 

período de tempo transcorrido na mesma situación en réxime de dereito laboral para os 

efectos de reingreso. 

 

4. Os nomeamentos publicaranse no Diario Oficial de Galicia. 

 

Artigo 9. Réxime retributivo. 

 

1. O persoal laboral fixo que supere o correspondente proceso de funcionarización, a partir 

da toma de posesión como funcionario de carreira, pasará a percibir todas as súas 

retribucións conforme o sistema, conceptos e contías establecidos con carácter xeral para 

o persoal funcionario de carreira da Universidade de Vigo. 

 

2. Ao persoal laboral fixo que, a consecuencia do proceso de funcionarización, adquira a 

condición de persoal funcionario de carreira e se manteña no mesmo posto de traballo 

obxecto de funcionarización garántenselle as retribucións brutas anuais fixas na súa contía 

e periódicas na súa devindicación, que estaba a percibir como laboral fixo. 
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No caso de que as retribucións brutas anuais que correspondan como funcionario de 

carreira sexan inferiores ás percibidas como persoal laboral fixo, a diferenza farase efectiva 

mensualmente nas pagas ordinarias, mediante a aplicación dun complemento persoal de 

funcionarización (CPF) 

 

Este complemento non é compensable nin absorbible, salvo que se incrementen as 

retribucións complementarias deste persoal por algunha causa que non derive dos incre-

mentos anuais que, con carácter xeral, establezan as correspondentes leis de orzamentos 

xerais da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

Este complemento non se percibirá no caso de obter un posto con carácter provisional ou 

definitivo que teña asignadas retribucións de importe superior; no primeiro suposto, 

recuperarase ao reincorporarse ao posto que o orixinou. 

 

No anexo II reflíctese a integración en escalas funcionariais coas contías correspondentes ao 

complemento específico. 

 

No anexo III as correspondentes aos postos de dirección e responsabilidade e no anexo IV as 

contías adicionais ao complemento específico.   
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ANEXO I 

 

ESCALAS E SUBESCALAS DE ADMINISTRACIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO 

 
ESCALA SUBESCALA GRUPO 

Administración 

Técnica de xestión A1 

Xestión A2 

Técnica administrativa C1 

Auxiliar administrativa C2 

Letrados Letrados A1 

Biblioteca 

Facultativa de arquivos, bibliotecas e museos A1 

Axudantes de arquivos, bibliotecas e museos A2 

Técnica administrativa de arquivos, bibliotecas e museos C1 

Informática e Comunicacións 

Facultativa superior A1 

Facultativa de grao medio A2 

Axudantes facultativos C1 

Auxiliar técnica C2 

Apoio á docencia e investigación 

Facultativa superior A1 

Facultativa de grao medio A2 

Axudantes facultativos C1 

Servizos Xerais 

Facultativa superior A1 

Facultativa de grao medio A2 

Axudantes facultativos C1 

Auxiliar técnica C2 

 

ESCALA SUBESCALA GRUPO 

Administración 

Técnica de xestión A1 

Xestión A2 

Técnica administrativa C1 

Auxiliar administrativa C2 

Letrados Letrados A1 

Biblioteca 

Facultativa de arquivos, bibliotecas e museos A1 

Axudantes de arquivos, bibliotecas e museos A2 

Técnica administrativa de arquivos, bibliotecas e museos C1 

Informática e 

Comunicacións 

Facultativa superior de informática e comunicacións A1 

Facultativa de grao medio de tecnoloxías da información e comunicacións A2 

Axudantes facultativos de informática e comunicacións C1 

 

 

Apoio á docencia e 

investigación 

 

 

Facultativa superior de análise instrumental A1 

Facultativa superior de teledetección A1 

Facultativa superior de determinación estrutural e proteómica A1 

Facultativa superior de xenómica A1 

Facultativa superior de microscopía electrónica A1 

Facultativa superior de análise superficies A1 
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Apoio á docencia e 

investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultativa superior de veterinaria A1 

Facultativa superior de actividades medio mariño A1 

Facultativa superior de calidade ambiental e histoloxía A1 

Facultativa superior de cultivos mariños A1 

Facultativa superior de biotecnoloxía A1 

Facultativa superior de relacións internacionais A1 

Facultativa superior de I+D A1 

Facultativa superior de calidade A1 

Facultativa superior de teledocencia A1 

Facultativa de grao medio de actividades aeroespaciais A2 

Facultativa de grao medio de análise instrumental A2 

Facultativa de grao medio de microscopía electrónica A2 

Facultativa de grao medio de electrónica e instrumentación científica e de 

calibración 
A2 

Facultativa de grao medio de máquinas e ferramentas A2 

Facultativa de grao medio de delineación e deseño asistido por ordenador A2 

Facultativa de grao medio de bioloxía A2 

Facultativa de grao medio de química A2 

Facultativa de grao medio de física A2 

Facultativa de grao medio de nefelomería e subxeptibilidade magnética A2 

Facultativa de grao medio de automatización industrial A2 

Facultativa de grao medio de electrónica A2 

Facultativa de grao medio de mecánica A2 

Facultativa de grao medio de mecanizado de alto baleiro de P.C.O. A2 

Facultativa de grao medio de análise de alimentos A2 

Facultativa de grao medio de capataz forestal A2 

Facultativa de grao medio de medios audiovisuais A2 

Facultativa de grao medio de taller de Belas Artes A2 

Facultativa de grao medio de técnicas escultóricas e pictóricas A2 

Facultativa de grao medio de técnicas de artes gráficas A2 

Axudantes facultativos de análise instrumental C1 

Axudantes facultativos de microscopía electrónica C1 

Axudantes facultativos de electrónica e instrumentación científica e de 

calibración 

C1 

Axudantes facultativos de máquinas e ferramentas C1 

Axudantes facultativos de animalario C1 

Axudantes facultativos de actividades medio mariño C1 

Axudantes facultativos de calidade ambiental e histoloxía C1 

Axudantes facultativos de cultivos mariños C1 
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Apoio á docencia e 

investigación 

Axudantes facultativos de delineación e deseño asistido por ordenador C1 

Axudantes facultativos de bioloxía C1 

Axudantes facultativos de química C1 

Axudantes facultativos de física C1 

Axudantes facultativos de nefelomería e subxeptibilidade magnética C1 

Axudantes facultativos de automatización industrial C1 

Axudantes facultativos de electrónica C1 

Axudantes facultativos de mecánica C1 

Axudantes facultativos de mecanizado de alto baleiro de P.C.O. C1 

Axudantes facultativos de análise de alimentos C1 

Axudantes facultativos de capataz forestal C1 

Axudantes facultativos de medios audiovisuais C1 

Axudantes facultativos de taller de belas artes C1 

Axudantes facultativos de técnicas escultóricas e pictóricas C1 

Axudantes facultativos de artes gráficas C1 

Servizos Xerais 

Facultativa superior de igualdade A1 

Facultativa superior de innovación educativa A1 

Facultativa superior de normalización lingüística A1 

Facultativa superior de relacións institucionais A1 

Facultativa superior de actividades culturais A1 

Facultativa superior de actividades deportivas A1 

Facultativa superior de prevención de riscos laborais A1 

Facultativa superior de orientación e promoción do emprego e o 

emprendemento 

A1 

Facultativa superior de xestión ambiental A1 

Facultativo/a de grao medio de innovación educativa A2 

Facultativa de grao medio de actividades culturais A2 

Facultativa de grao medio de riscos laborais A2 

Axudantes facultativos de servizos xerais C1 

Axudantes facultativos de actividades deportivas C1 

Axudantes facultativos de xardinería e zonas verdes C1 

Axudantes facultativos de transporte e distribución C1 

Auxiliar técnica de servizos xerais C2 

Auxiliar técnica de instalacións deportivas C2 

Auxiliar técnica de información telefónica C2 
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ANEXO II 

INTEGRACIÓN EN ESCALAS FUNCIONARIAIS ¹ 

 

PERSOAL LABORAL  ERSOAL FUNCIONARIO  

CATEGORÍA GR ESCALA SUBESCALA SG CD CE 

T.S. de lgualdade I Servizos xerais Facultativa superior de igualdade A1 22 12.674,26 

T.S. de Innovación Educativa I Servizos xerais Facultativa superior de innovación educativa A1 22 12.674,26 

T.S. de Normalización Lingüística I Servizos xerais Facultativa superior de normalización lingüística A1 22 12.674,26 

T.S. de Relacións lnstitucionais I Servizos xerais Facultativa superior de relacións institucionais A1 22 12.674,26 

T.S. de Análise Instrumental I Apoio á docencia e investigación Facultativa superior de análise instrumental A1 22 12.674,26 

T.S. de Teledetección I Apoio á docencia e investigación Facultativa superior de teledetección A1 22 12.674,26 

T.S. de Determinación Estructural e Proteómica I Apoio á docencia e investigación 
Facultativa superior de determinación estrutural e 

proteómica 
A1 22 12.674,26 

T.S. de Xenómica I Apoio á docencia e investigación Facultativa superior de xenómica A1 22 12.674,26 

T.S. de Microscopía Electrónica I Apoio á docencia e investigación Facultativa superior de microscopía electrónica A1 22 12.674,26 

T.S. de Análise de Superficies I Apoio á docencia e investigación Facultativa superior de análise de superficies A1 22 12.674,26 

Veterinario/a responsable animalario I Apoio á docencia e investigación Facultativa superior de veterinaria A1 22 12.674,26 

T.S. de Actividades do Medio Mariño I Apoio á docencia e investigación Facultativa superior de actividades do medio mariño A1 22 12.674,26 

T.S. de Calidade Ambiental e Histoloxía I Apoio á docencia e investigación Facultativa superior de calidade ambiental e histoloxía A1 22 12.674,26 

T.S. de Cultivos Mariños I Apoio á docencia e investigación Facultativa superior de cultivos mariños A1 22 12.674,26 

T.S. de Biotecnoloxia I Apoio á docencia e investigación Facultativa superior de biotecnoloxía A1 22 12.674,26 

T.S. de Relacións lnternacionais I Apoio á docencia e investigación Facultativa superior de relacións internacionais A1 22 12.674,26 

T.S. de l+D I Apoio á docencia e investigación Facultativa superior de I+D   A1 22 12.674,26 

T.S. de Calidade I Apoio á docencia e investigación Facultativa superior de calidade A1 22 12.674,26 

T.S. de Tecnoloxías da Información e Comunicacións I Informática e comunicacións 
Facultativa superior de Tecnoloxías da Información e 
Comunicacións  

A1 24 14.956,68 

T.S. de Tecnoloxías da Información e Comunicacións I Informática e comunicacións Facultativa superior de Teledocencia  A1 24 14.956,68 

T.S. de Actividades Culturais I Servizos xerais Facultativa superior de actividades culturais A1 22 12.674,26 
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T.S. de Actividades Deportivas I Servizos xerais Facultativa superior de actividades deportivas A1 22 12.674,26 

T.S. de Prevención de Riscos Laborais I Servizos xerais Facultativa superior de prevención de riscos laborais A1 22 12.674,26 

T.S. de Orientación e Promoción do Emprego e o 

Emprendemento 
I Servizos xerais 

F. S.  de orientación e promoción do emprego e o 

emprendemento 
A1 22 12.674,26 

T.S. de Xestión Ambiental I Servizos xerais Facultativa superior de xestión ambiental A1 22 12.674,26 

              

T.M. de Innovación Educativa II Servizos xerais Facultativa de grao medio de innovación educativa A2 20 9.767,52 

T.M. de Tecnoloxías da Información e Comunicacións II Informática e comunicacións 
Facultativa de grao medio de Tecnoloxías da Información 

e Comunicacións 
A2 21 10.632,16 

T.M. de Prevención de Riscos Laborais II Servizos xerais Facultativa de grao medio de prevención de riscos laborais A2 20 9.767,52 

T.M. de Actividades Culturais (Xestor) II Servizos xerais Facultativa de grao medio de actividades culturais A2 20 9.767,52 

T.M. de Actividades Aeroespaciais II Apoio á docencia e investigación Facultativa grao medio de actividades aeroespaciais A2 20 9.767,52 

              

T.E de Análise Instrumental III Apoio á docencia e investigación Axudante facultativo de análise instrumental C1 20 9.767,52 

T.E. de Microscopía Electrónica III Apoio á docencia e investigación Axudante facultativo de microscopía electrónica C1 20 9.767,52 

T.E de Electrónica e Instrumentación Científica e 
Calibración 

III Apoio á docencia e investigación 
A. F. de electrónica e instrumentación científica e 
calibración 

C1 20 9.767,52 

T.E de Máquinas Ferramentas III Apoio á docencia e investigación Axudante facultativo de máquinas e ferramentas C1 20 9.767,52 

T.E de Animalario III Apoio á docencia e investigación Axudante facultativa de animalario C1 20 9.767,52 

T.E. de Actividades do Medio Mariño III Apoio á docencia e investigación Axudante facultativa actividades do medio mariño C1 20 9.767,52 

T.E. de Calidade Ambiental e Histoloxía III Apoio á docencia e investigación Axudante facultativa de calidde ambiental e histoloxía C1 20 9.767,52 

T.E. de Cultivos Mariños III Apoio á docencia e investigación Axudante facultativa de cultivos mariños C1 20 9.767,52 

T.E de Tecnoloxías da Información e Comunicacións III Informática e comunicacións 
Axudante facultativa de Tecnoloxías da Información e 

Comunicacións 
C1 21 10.632,16 

T.E de Bibliotecas III Biblioteca Axudante facultativa de bibliotecas C1 20 9.767,52 

T.E de Actividades Deportivas III Servizos xerais Axudante facultativa de actividades deportivas C1 20 9.767,52 

T.E de Xardinería e Zonas Verdes III Servizos xerais Axudante facultativa de xardinería e zonas verdes C1 20 9.767,52 

T.E de Transporte e Distribución III Servizos xerais Axudante facultativa de transporte e distribución C1 20 9.767,52 

T.E de Delineación e Deseño Asistido por Ordenador III Apoio á docencia e investigación 
Axudante facultativa de delineación e deseño asistido por 

ordenador 
C1 20 9.767,52 
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T.E de Bioloxia III Apoio á docencia e investigación Axudante facultativa de bioloxía C1 20 9.767,52 

T.E de Física III Apoio á docencia e investigación Axudante facultativa de física C1 20 9.767,52 

T.E de Química III Apoio á docencia e investigación Axudante facultativa de química C1 20 9.767,52 

T.E de Nefelometría e Subsceptibiliade Magnética III Apoio á docencia e investigación 
Axudante facultativa de nefelometría e subsceptibilidade 
magnética 

C1 20 9.767,52 

T.E de Automatización Industrial III Apoio á docencia e investigación Axudante facultativa de automatización industrial C1 20 9.767,52 

T.E de Electrónica III Apoio á docencia e investigación Axudante facultativa de electrónica C1 20 9.767,52 

T.E de Mecánica III Apoio á docencia e investigación Axudante facultativa de mecánica C1 20 9.767,52 

T.E de Mecanizado de Alto Baleiro e P.C.O. III Apoio á docencia e investigación Axudante facultativa de mecanizado de alto baleiro e PCO C1 20 9.767,52 

T.E de Análise dos Alimentos III Apoio á docencia e investigación Axudante facultativa de análise dos alimentos C1 20 9.767,52 

T.E de Capataz Forestal III Apoio á docencia e investigación Axudante facultativa de servizos xerais  C1 20 9.767,52 

T.E de Medios Audiovisuais III Apoio á docencia e investigación Axudante facultativa de medios audiovisuais C1 20 9.767,52 

T.E de Taller de Belas Artes III Apoio á docencia e investigación Axudante facultativa de taller de Belas Artes C1 20 9.767,52 

T.E de Taller de Técnicas Escultóricas e Pictóricas III Apoio á docencia e investigación 
Axudante facultativa de taller de técnicas escultóricas e 

pictóricas 
C1 20 9.767,52 

T.E de Técnicas de Artes Gráficas III Apoio á docencia e investigación Axudante facultativa de taller de técnicas de artes gráficas  C1 20 9.767,52 

              

A.T. de Servizos Xerais IV Servizos xerais Auxiliar técnica de servizos xerais C2 18 9.062,20 

A.T. de Información Telefónica IV Servizos xerais Auxiliar técnica de información telefónica C2 18 9.062,20 

A.T. de lnstalacións Deportivas IV Servizos xerais Auxiliar técnica de instalacións deportivas C2 18 9.062,20 

 

¹ Nas cantidades reflectidas, correspondentes ao CE, non está incluído o IPC galego: 0,3784%   
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ANEXO III  

 

DIRECCIÓN E RESPONSABILIDADE ¹ 

 

POSTO SG CD CE 

Dirección - grupo I A1 28 22.694,90 

Dirección técnica - grupo I A1 26 17.440,42 

Responsable - grupo I A1 25 16.666,22 

      

Dirección - grupo I TIC A1 28 22.694,90 

Subdirección - grupo I TIC A1 26 17.440,42 

Responsable - grupo I TIC A1 25 16.666,22 

      

Dirección - grupo II A2 28 22.694,90 

Dirección técnica - grupo II A2 26 17.440,42 

Responsable - grupo II A2 22 12.674,26 

      

Responsable - grupo II TIC A2 23 13.739,38 

      

Responsable - grupo III C1 21 10.632,16 

      

Responsable - grupo III TIC C1 22 12.674,26 

 

 

ANEXO IV 

CONTÍAS ADICIONAIS AO COMPLEMENTO ESPECÍFICO ¹ 

 

Singularidade do posto 
Contía 

anual 

Xornada partida 3.227,52 € 

Dispoñibilidade horaria 3.227,52 € 

Especial dedicación (Permanencia) 5.680,20 € 

 

 

¹ As cantidades sinaladas non inclúen o IPC galego: 0,3784% 
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