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PROPOSTA DE CCOO PARA A RENOVACIÓN DO ACORDO DE 
CONDICIÓNS DE TRABALLO DO PERSOAL FUNCIONARIO 

PERTENCENTE AOS GRUPOS C e D DAS ESCALAS DE AXENTES  
FACULTATIVOS MEDIOAMBIENTAIS E DE AXENTES FORESTAIS  

 
 
1. OBXECTO E ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
1.1. O presente documento ten como obxecto establecer o marco regulador 
das condicións de traballo do persoal funcionario pertencente aos grupos C 
e D da Xunta de Galicia das escalas de Axentes Facultativos 
Medioambientais e Axentes Forestais, adecuando as condicións de traballo 
do persoal funcionario das citadas escalas, unha vez rematada a vixencia do 
acordo anterior, e tendo en conta a necesidade de contar cun novo réxime 
máis axustado á especificidade tanto funcional como organizativa do 
devandito persoal funcionario. 
 
1.2. Aos efectos do presente documento, empregarase como referencia 
conxunta o termo “Axentes Forestais” para o persoal das escalas de Axentes 
Facultativos Medioambientais e Axentes Forestais. 
 
 
2. INTEGRACIÓN DO PERSOAL DA ESCALA DE AXENTES FORESTAIS 
PENDENTE DO PASO A ESCALA DE AXENTES FACULTATIVOS 
MEDIOAMBIENTAIS 
 
2.1. A efectos de rematar co proceso de integración na escala de Axentes 
Facultativos Medioambientais, executarase obrigatoriamente a convocatoria 
dos necesarios procesos selectivos para o acceso á mesma de xeito que se 
garanta a oportunidade de que todo o persoal pertencente a escala de 
Axentes Forestais poida participar nos mesmos. A estes efectos 
promoveranse as modificacións lexislativas oportunas para facer un mínimo 
de dúas convocatorias, unha no ano 2011 e outra no 2013. 
 
 
3. RÉXIME XERAL DE PRESTACIÓN DE SERVIZOS 
 
3.1.-Aspectos xerais. 
 
3.1.1. O persoal da escala realizará o seu traballo entre as 00.00 e as 
24.00 horas, en función dos horarios que se fixen, nos que se determinarán 
os efectivos necesarios para atender os servizos en sábados, domingos e 
festivos. O mencionado persoal gozará dun descanso semanal mínimo de 48 
horas consecutivas. 
 
3.1.2. Os cadros de servizos que fixen quendas e gardas serán 
confeccionados con carácter anual e postos en coñecemento do persoal 
afectado, axustándose periodicamente pola Administración os horarios das 
quendas, cunha antelación mínima de 4 días hábiles. 
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3.1.3. O cómputo da xornada comezará a contarse coa presenza no ámbito 
do distrito forestal. 
 
3.1.4. No caso de que o horario da realización de gardas comprenda 
integramente os períodos entre as 13.00 e as 15.00 horas e/ou as 21.00 e 
23.00 horas, o persoal disporá dunha hora e media en cada período para 
comer ou cear, sempre e cando a xornada de traballo se inicie polo menos 
unha hora antes ou remate unha hora despois dos períodos sinalados e iso 
non supoña a desatención do servizo. Para tal fin estableceranse as 
quendas que procedan. Estas circunstancias conlevarán o dereito á 
percepción das dietas correspondentes. 
 
3.1.5. Durante a quenda/garda de traballo é obrigatorio o uso do uniforme 
regulamentario, agás autorización expresa, e debidamente acreditado. Do 
mesmo xeito, é obrigado estar localizado/a a través da telefonía móbil ou 
de localización que se establezan, tendo en conta, en todo caso, que non 
afecten a seguridade e saúde do traballador. 
 
3.1.6. A efectos de prestación de servizos, o ano natural divídese en dous 
períodos, un ordinario que abrangue oito meses e un período extraordinario. 
 
3.1.7. A apertura dos períodos de garda serán os establecidos pola 
Dirección Xeral competente, que será comunicado aos Axentes Forestais 
cunha antelación mínima de 5 días. 
 
3.1.8. As gardas de traballo, salvo orde en contra, serán de presenza física 
e sempre dentro da comarca de referencia. 
 
3.1.9. Durante a garda, en ausencia de emerxencias nas que actuar, 
realizaranse preferentemente labores de vixilancia preventiva e disuasorias. 
 
3.1.10. As gardas a realizar en días festivos non superarán catro ao ano 
por axente. A este efecto terase en conta que computan tanto as realizadas 
no período ordinario como no extraordinario. Para estes efectos terán 
consideración de festivos os días 24 e 31 de decembro. 
 
 
4. REXIME HORARIO 
 
4.1. EN PERIODO ORDINARIO 
 
4.1.1. Neste período realizaranse quendas de luns a venres e gardas de fin 
de semana conforme aos cuadrantes que se establezan na Consellería, de 
acordo cos criterios recollidos neste acordo. No caso de festivo 
estableceranse gardas igual que no caso da fin de semana. 
 
4.1.2. A duración da quenda será de 7 horas cando sexa de mañá ou de 
tarde e de 6 horas cando sexa de noite, de acordo cos seguintes criterios: 
se se realiza pola mañá comezará ás 08:00 horas e terá que rematar ás 
15:00 horas; se se realiza pola tarde iniciarase ás 15:00 horas e rematará 
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ás 20:00; no caso de quendas de noite o seu inicio será ás 21.00 horas, e 
rematará ás 03:00 horas. 
 
Cando por necesidade da continuidade do servizo que se estea prestando 
sexa preciso seguir ata rematalo, prolongarase a xornada de traballo o 
tempo necesario ata un máximo de catro horas, o número máximo de horas 
acumuladas non poderá exceder de 8 ao mes. No caso de prolongación de 
xornada, por cada hora prolongada respecto á xornada fixada diminuirase 
en 1.50 horas, se se realiza en horario diúrno ou en 2 horas se se realiza en 
horario nocturno, festivos e fines de semana, a duración doutra ou doutras 
xornadas ordinarias no mesmo trimestre, tendo en conta ao interesado e a 
conciliación da vida laboral e familiar. 
 
4.1.3. As gardas de traballo de fin de semana e festivos terán o mesmo 
réxime en canto a horario que as gardas previstas no período 
extraordinario. 
 
4.1.4. Servizos máximos e réxime de descansos no período ordinario: 
 

• Cada axente realizará como máximo un fin de semana completo de 
garda cada catro semanas en cómputo anual, e nunca en dous fins de 
semana consecutivos. 

• O número máximo de quendas de noite por axente será de 5 cada 6 
semanas, e realizaranse todas dentro dunha mesma semana e 
sempre en parella. 

• Cando se realice un fin de semana completo de garda librarase o 
xoves e venres anteriores e o luns seguinte, sempre que estes sexan 
días hábiles. 

• Cando se traballe un día festivo fóra do fin de semana librarase o día 
anterior e o posterior, e cando o festivo coincida dentro do fin de 
semana librarase dous días adicionais nesa semana. 

 
 
4.2 EN PERIODO EXTRAORDINARIO 
 
4.2.1. Aos efectos deste Acordo, enténdese como quenda de garda a 
prestación de servizos cun réxime de traballo de presenza ou 
dispoñibilidade durante o período de tempo determinado neste Acordo. 
 
4.2.2. As gardas de traballo durante o período extraordinario iniciaranse 
dentro do horario establecido e terán a duración que se indica a 
continuación: 
 
 

TIPO DE GARDA 
HORA DE INICIO DA 

GARDA DURACIÓN DA GARDA 

Garda de mañá 8.00 a 18:00  10horas 
Garda de tarde 15.00 a 24:00 9 horas 
Garda de noite 21.00 a 05:00 8 horas 
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Cando por necesidade da continuidade do servizo que se estea prestando 
sexa preciso seguir ata rematalo, prolongarase a xornada de traballo o 
tempo necesario ata un máximo de 12 horas. Esta prorrogación do horario 
de garda conlevará unha compensación de 3 horas por cada hora de 
prolongación e unha compensación económica. O número máximo de horas 
de prolongación non superará de ningún xeito as 10 mensuais por 
traballador. 
 
 
4.2.3. Durante o período extraordinario as gardas terán os seguintes 
límites: 

• As gardas en fin de semana realizaranse cada 3 semanas. 
• Máximo de 16 gardas ao mes. 

 
4.2.4. No ámbito de medio ambiente establécese un período extraordinario 
que se dividirá en tres meses predeterminados, que se poderán repartir en 
períodos dunha duración mínima de 30 días e que se comunicarán co 
cuadrante anual, antes do 15 de decembro do ano anterior, e un mes que 
se distribuirá no ano podendo fraccionarse como máximo nun período de 15 
días e dous períodos de sete e oito días con aviso previo de cinco días para 
cada un dos períodos. Este período extraordinario realizarase todos os anos. 
 
4.2.5. No ámbito forestal establécese con carácter xeral como período 
extraordinario os meses de xullo, agosto e setembro que corresponden á 
Época de Perigo Alto, máis 30 días sen determinar. A utilización deste 
período de 30 días será decidido pola Dirección Xeral competente en 
materia forestal, podendo fraccionarse como máximo nun período de 15 
días e dous períodos de sete e oito días con aviso previo de catro días para 
cada un dos períodos. Este período extraordinario realizarase todos os anos. 
 
 
5. VACACIÓNS, LICENZAS E PERMISOS 
 
5.1. As vacacións serán os establecidos con carácter xeral para os 
funcionarios da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
5.2. Computaranse como días hábiles aqueles sinalados no cuadrante anual 
como día de traballo. 
 
5.3. Deste xeito, o persoal da escala poderá disfrutar de sete ou oito días 
hábiles por quincena, do 1 de xullo ao 30 de setembro. 
 
5.4. O persoal da escala gozará dun descanso adicional de quince días 
hábiles, en período ordinario. Este descanso gozarase de forma continuada 
por petición dos interesados e a súa concesión quedará supeditada á 
planificación do distrito, sendo acumulable ás vacacións para gozar durante 
o período ordinario conforme aos cuadrantes establecidos. 
 
5.5. As licenzas e permisos serán os establecidos con carácter xeral para os 
funcionarios da Comunidade Autónoma de Galicia. No ámbito forestal, os 
cadros teóricos do período extraordinario para a Semana Santa e Nadal 
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confeccionaranse tendo en conta que ata un 33% do persoal da escala 
poderá estar gozando vacacións, licenzas ou permisos, sendo rotacional do 
dereito o disfrute destas nestas datas. 
 
 
6. PROTOCOLOS E ORGANIZACIÓN DO TRABALLO 
 
Determinaranse os criterios e forma de adscrición temporal dos/das axentes 
forestais no caso de emerxencias, para elo farase un protocolo de 
adscrición, previa consulta da Comisión de Seguimento do Acordo. 
 
Impulsaranse protocolos para a realización das tarefas relacionadas coa 
vixilancia e o réxime de denuncias tendo en conta a protección da saúde e a 
seguridade laboral. 
 
Disporase dunha planificación da previsión de actividades na que 
participarán os traballadores. Avaliarase o método de traballo e obxectivos 
de xeito periódico. Promoverase a realización da Memoria anual da 
actividade desenvolvida. 
 
Estableceranse medidas para potenciar e impulsar o coñecemento dos 
axentes forestais na sociedade. 
 
 
7. MEDIOS MATERIAIS PARA O DESENVOLVEMENTO DO TRABALLO 
 
Os funcionarios aos que se refire este Acordo recibirán regularmente 
Equipos de Protección Individual (EPI’s) homologados de calidade adecuada 
para o desenvolvemento do seu traballo que serán renovados de acordo co 
legalmente establecido. Tamén recibirán os materiais e instrumentos 
necesarios para o desenvolvemento eficaz do seu traballo de acordo cos 
plans que estableza o servizo. 
 

 
8. PLANO DE FORMACIÓN. 
 
A Consellería e as organizacións sindicais asinantes deste acordo, a través 
da Comisión de Seguimento, deseñarán no prazo máximo de seis meses un 
plano formativo que ampare anualmente cursos de formación e 
perfeccionamento sobre aspectos relacionados coa actividade profesional do 
persoal da escala. Os cursos deberán ser homologados e impartidos polos 
organismos oficiais establecidos. 
 
Ao longo do ano 2010, débese impartir un curso sobre Prevención de Riscos 
específico para Axentes Forestais. 
 
 
9. PLANO DE RISCOS LABORAIS 
 
Segundo o disposto na lei 31/1995, do 8 de novembro, de Prevención de 
Riscos Laborais, os Delegados de prevención e os Comités de seguridade e 
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saúde constitúen os mecanismos de participación especializada nas 
materias de prevención. 
 
A comisión de seguimento deste acordo poderá dar traslado de todas as 
actuacións que considere necesarias nesta materia aos Comités de 
Seguridade e Saúde correspondentes que como órganos competentes 
acordarán as accións pertinentes a desenvolver, sen prexuízo do disposto 
no acordo sobre dereitos de participación do persoal ó servizo da 
Administración da Xunta de Galicia do 29 de setembro de 1997, publicado 
por resolución da Dirección Xeral de Relacións Laborais do 16 de xaneiro de 
1998. (D.O.G. nº. 28-01-98). 
 
Especificamente, acordarase por escrito as probas que se deberán realizar 
na vixilancia da saúde, adecuándose ao posto de traballo e os riscos que 
conleva e respectando os protocolos establecidos. 
 
Elaborarase de xeito inmediato un protocolo para que os postos sexan 
avaliados e así como a determinación da existencia de risco para o 
embarazo e a lactación. 
 
Nos casos de incapacidade temporal ou de suspensión do contrato por risco 
para o embarazo ou lactación, así como no caso de permiso por 
maternidade/paternidade e lactación, cubrirase de xeito automático a 
ausencia da persoa no seu posto. 
 
 
10. IGUALDADE DE XÉNERO 
 
Nas escalas de Axentes Forestais e Axentes Facultativos Medioambientais, 
as mulleres están infrarepresentadas polo que é preciso a adopción de 
medidas de acción positivas no acceso ó emprego, garantías e melloras dos 
dereitos de conciliación dos traballadores e traballadoras e implantar 
medidas de prevención e de sanción no caso de acoso sexual e acoso moral 
por razón de xénero. O estudo e implantación destas medidas establecerase 
de xeito inmediato. 
 
 
11. DA SEGUNDA ACTIVIDADE 
 
11.1. A segunda actividade é unha situación administrativa especial na que 
poderán encontrarse os funcionarios das escalas de Axentes Forestais e 
Axentes Facultativos Medioambientais que, pola súa idade ou estado de 
saúde, non se encontren capacitados para o desenvolvemento das tarefas 
características do servizo, podendo prestar outro tipo de servizo na 
Consellería á que está adscrito nese momento. 
 
11.2. Na situación de segunda actividade permanecerase ata o pase a 
situación de xubilación ou a outra que non poderá ser a de servizo activo. 
 
11.3. A situación de segunda actividade considerarase a todos os efectos 
como de servizo activo. 
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11.4. Especificacións retributivas. Na situación de segunda actividade 
terase dereito á percepción das seguintes retribucións: 

a) A totalidade das retribución básicas e complementarias que se 
viñeran percibindo antes do pase a esta situación. No caso de que o 
posto que pasen a ocupar teña asociados complementos retributivos 
de diferente importe aos que se viñesen percibindo, terán dereito, en 
todo caso, ás de maior contía. Todo isto sen prexuízo do previsto no 
artigo 65.3 do Decreto Lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que 
se aproba o Texto Refundido da Lei de Función Pública de Galicia. 

b) As retribucións ou complementos de carácter persoal que teñan 
recoñecidos. 

c) Aquelas compensacións económicas que se puidesen determinar para 
os postos que o funcionario nesta situación estea a desempeñar. 

 
11.5. Reserva de postos. A consellería competente en materia de montes e 
medio ambiente natural determinará, na súa relación de postos de traballo, 
segundo dispoñibilidades de persoal e orzamentarias, os postos reservados 
a segunda actividade. 
 
 
12. COMISIÓN DE SEGUIMENTO 
 
Para velar polo cumprimento do presente Acordo, constituirase unha 
Comisión de Seguimento do mesmo que estará composto de xeito paritario 
por representantes de cada Organización Sindical asinante e da 
Administración. Esta Comisión de Seguimento manterá como mínimo unha 
reunión cada catro meses ou cando por cuestión de urxencia unha das 
partes o solicite formalmente, convocarase nun prazo máximo de 5 días 
hábiles dende a presentación de dita solicitude. 
 
 
13. APLICACIÓN DA PROPOSTA 
 
13.1. A Consellería do Medio Rural e as organizacións sindicais asinantes 
comprométense a elevar esta Proposta aos órganos de negociación 
previstos na normativa de función pública autonómica, e promover a súa 
aprobación a efectos da aplicación do mesmo. 
 
13.2. Así mesmo, aos efectos da aplicación directa que prevé o artigo 38.3 
da Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, 
comprométense a promover a tramitación prevista nesa norma, incluíndo, 
se fora o caso, a aprobación, modificación ou derrogación de normativa 
regulamentaria que fose precisa para a validez e eficacia do presente 
Acordo. 
 
13.3. Previa sinatura deste Acordo deberá ser revisado pola Comisión 
Consultiva Autonómica para a igualdade entre homes e mulleres na 
negociación colectiva adscrita ao Consello Galego de Relación Laborais. 

 
 
 


