
PROPOSTA DO COMITÉ DE EMPRESA DE PONTEVEDRA DA CARREIRA PROFESIONAL PARA O 

PAS LABORAL DA UNIVERSIDADE DE VIGO 

Tanto a Lei da función pública coma a Lei do emprego público de Galicia, establecen que os empregados 

públicos, incluídos nos seus respectivos ámbitos de aplicación, teñen dereito á progresión na carreira 

profesional, e á promoción interna, segundo os principios constitucionais de igualdade mérito e 

capacidade, mediante a implantación de sistemas obxectivos e transparentes de avaliación. 

A mesma normativa nos seus respectivos artigos 82, establece que a carreira profesional e a promoción 

do persoal laboral, faranse efectivas a través dos procedementos previstos na lexislación laboral e nos 

convenios colectivos, por iso entendemos que é imprescindible a negociación entre os órganos de 

representación do persoal laboral e a Universidade de Vigo, dun modelo de carreira profesional para o 

seu persoal, non so no cumprimento do marco normativo, senón tamén, porque a promoción profesional 

promove e desenvolve a formación, a capacitación, e o desenvolvemento profesional e a implicación coa 

organización, ademais suporía o desenvolvemento do artigo 45 da Lei de emprego público de Galicia, 

que establece como obxectivos da planificación dos recursos humanos no ámbito do emprego público: a 

eficacia na prestación dos servizos público, e a eficiencia na utilización dos recursos económicos 

dispoñíbeis, mediante a determinación dos efectivos precisos, e as melloras na súa distribución, 

formación, promoción profesional, e mobilidade. 

A Lei 2/2015 de 29 de abril, no seu preámbulo, indica que o número de categorías e graos de promoción, 

debe ser o suficientemente amplo para que chegue a existir unha carreira profesional horizontal digna de 

tal nome. A mesma lei recolle no seu articulado, que a carreira horizontal consiste no ascendo de grao e 

de categoría profesional sen necesidade de mudar de posto de traballo. 

Por todo o exposto anteriormente, cómpre establecer un sistema de carreira horizontal para o persoal 

laboral da Universidade de Vigo, baseado nos seguintes principios: 

PRIMEIRO – Escalas e graos. 

Dentro de cada categoría profesional existirán, como regra xeral, tres escalas profesionais:  

Inicial ou de ingreso (A), media (B) e superior (C), divididas nun mínimo de tres graos de ascenso (1, 2 e 

3), ós que se vinculará a contía do complemento retributivo de carreira. 

O persoal laboral terá atribuída unha categoría profesional, grao e unha escala dentro de mesmo, que 

será necesariamente a da escala inferior do grao inferior (A1), para o persoal de novo ingreso. 

SEGUNDO – Progresión 

A progresión na carreira horizontal consistirá no ascenso de grao e de escala profesional. Os ascensos 

de grao e de escala serán consecutivos. O ascenso de escala requirirá ter acadado o grao superior da 

escala inmediatamente inferior, e o acceso á escala seguinte, farase sempre polo grao inferior da mesma. 



TERCEIRO – Requisitos necesarios 

Serán requisitos necesarios para os ascensos a antigüidade no grao ou escala profesional, e a formación 

que se establezan. 

CUARTO – Irreversibilidade 

A progresión na carreira horizontal terá carácter irreversible, excepto nos casos de sanción disciplinaria 

de demérito. 

QUINTO – Adquisición de niveis 

O cambio de grao e/ou escala non implicará cambio de posto de traballo, porén, o grao e maia escala, 

poderán terse en conta como mérito nos concursos. 

SEXTO - Voluntariedade 

O modelo de carreira profesional terá, en todo caso, carácter voluntario e individual, debendo o persoal 

interesado, solicitar a súa incorporación ó sistema. 

SÉPTIMO – Ámbito de aplicación 

A promoción profesional aplicarase ás persoas que teñan recoñecido o ámbito persoal no artigo 3 do 

Convenio colectivo do PAS-L da Universidade de Vigo. 

OCTAVO – Convocatorias 

Realizarase anualmente unha convocatoria por cada grupo. O procedemento de solicitude, e mailo prazo 

de resolución, estarán incluídos en cada unha das mesmas, non contemplándose límite cuantitativo en 

relación cos traballadores que reúnan os requisitos obxectivos para o seu acceso. 

A resolución das convocatorias corresponderá á comisión avaliadora, que deberá facelas efectivas nun 

prazo máximo de seis meses. 

NOVENO – Comisión de avaliación 

A comisión avaliadora será paritaria. A parte social estará representada por un membro de cada sindicato, 

con representación nos comités de empresa, e mailos seus presidentes. 

DÉCIMO – Aplicación transitoria 

Establecerase un período transitorio, por unha soa vez, para o persoal obxecto do presente acordo, no 

que a adquisición da escala no grao A, terá lugar tendo en conta unicamente o requisito da antigüidade 



como persoal laboral da Universidade de Vigo. O persoal con 6 anos ou máis de antigüidade adquirirá o 

nivel A3. 

Durante a primeira convocatoria anual, o persoal que teña antigüidade dabondo, e acredite os requisitos 

de formación correspondentes no período equivalente anterior á mesma, poderá optar ó nivel B1, é dicir, 

o persoal con 10 anos ou máis de antigüidade, que acredite a formación correspondente nos 4 anos 

anteriores á primeira convocatoria anual, poderá optar ó nivel B1. 

A Universidade de Vigo, posibilitará o cumprimento do requisito de formación na primeira convocatoria, 

mediante un pan de formación ad hoc. 

UNDÉCIMO - Entrada en vigor 

 

 

Vigo, 8 de novembro de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I – Requisitos necesarios 

 

GRAO ESCALA 
ANTIGÜIDADE 

(mínima) 

FORMACIÓN 

(mínima en período) 

A 

1     

2 3 anos 
Específica 100 h 

Xeral 20 h 

3 3 anos 
Específica 100 h 

Xeral 20 h 

B 

1 4 anos 
Específica 125 h 

Xeral 40 h 

2 4 anos 
Específica 125 h 

Xeral 40 h 

3 4 anos 
Específica 125 h 

Xeral 40 h 

C 

1 5 anos 
Específica 150 h 

Xeral 60 h 

2 5 anos 
Específica 150 h 

Xeral 60 h 

3 5 anos 
Específica 150 h 

Xeral 60 h 

 

 

A antigüidade e a formación, non serán méritos preferentes para o acceso ós distintos graos e escalas, 

senón requisitos imprescindíbeis. 

A antigüidade mínima e a formación refírense á permanencia na escala inmediatamente anterior. 

A formación específica e maila xeral para cada categoría, estarán definidas no plan de formación da 

Universidade de Vigo. 

 



ANEXO II - Contía 

 

GRAO ESCALA 
IMPORTE 

(mensual) 

IMPORTE 

(anual) 

A 

1 - - 

2 60€ 900€ 

3 80€ 1.200€ 

B 

1 120€ 1.800€ 

2 140€ 2.100€ 

3 160€ 2.400€ 

C 

1 200€ 3.000€ 

2 220€ 3.300€ 

3 240€ 3.600€ 

 

O importe da contía mensual correspóndese co cálculo de 15 pagas anuais. 

 
 
 
 
 

 


