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PROPOSTA DA CENTRAL SINDICAL CSIF DE MELLORAS AO 
ACORDO DE CONDICIÓNS LABORAIS DE AXENTES FORESTAIS E 

AXENTES FACULTATIVOS MEDIOAMBIENTAIS. 
 

 

Tomando como base a Orde do 21 de marzo de 2005 pola que se establece o réxime de 

prestación de servizos, horarios, vacacións, licenzas e permisos e compensacións económicas 

para percibir polo persoal da escala de axentes forestais (AF) da Xunta de Galicia, 

propoñemos as seguintes melloras: 

 

- Respecto aos niveis, en concordancia co solicitado no regulamento da escala de axentes 

facultativos medioambientais (AFM), propoñemos o nivel base 18, e unha subida progresiva 

para todos: 14 a 18, 16 a 20, 18 a 22, e 24 para o Inspector Provincial.  

 

- Na uniformidade da escala, a incorporación inmediata das pezas que faltan para completar a 

roupa que nos foi xa entregada, e acadar así un uniforme completo. A dotación de uniforme 

de gala, para celebración de actos públicos ou cerimoniais. 

 

- Renovación da credencial e placa de identificación como axentes da autoridade. O material 

da placa de identificación será de mellor calidade có anterior. 

 

- Adquisición de vehículos todoterreo para renovar a flota xa envellecida. Estes vehículos  

teñen que estar dotados con: cabrestante frontal, sinais acústicas e luminosas (cor azul) como 

vehículo prioritario e de emerxencias, unha cor identificadora e os emblemas das consellerías 

e das escalas de axentes. Ao efecto constituirase unha comisión  formada por sindicatos e 

administración para acadar un modelo de vehículo axeitado para o traballo a realizar. 

 

No que respecta ao Capítulo I  do Réxime de Prestación de Servizos: 
 

- Eliminaranse as quendas de tarde-noite pasando a ser de noite. 

 

- No período ordinario despois dunha garda en domingo ou en festivo terase dereito a un 

descanso de trinta e seis (36) horas. 

 

- A utilización do período extraordinario de 30 días (fraccionable como máximo en tres 

períodos de quince, oito ou sete días), comunicarase cun aviso previo de sete (7) días. 

 

- Terán a consideración de xornadas especiais de traballo a xornada enteira do 1 e do 6 de 

xaneiro e do 24, 25 e 31 de decembro. Estas xornadas serán retribuídas mediante un 

pagamento único por quenda de 90 euros día, non podendo encomendarse máis de dúas 

xornadas especiais ao ano a cada traballador. 

 

- Na realización da xornada de traballo o persoal obxecto desta orde terá dereito á pausa 

establecida para os funcionarios da Administración pública galega, que se computará de 
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traballo efectivo. A dita pausa poderá suspenderse segundo as necesidades do servizo, 

debendo desfrutarse nesa xornada. 

 

- No caso de prolongación de xornada en período ordinario, por cada hora prolongada 

respecto á xornada fixada  diminuirase a duración doutra ou doutras xornadas ordinarias no 

mesmo trimestre, en 2 horas de realizala en horario diúrno, ou en 2,5 horas de realizala en 

horario nocturno. 

 

- No caso de prolongación de xornada en período extraordinario, por cada hora prolongada 

respecto á xornada fixada  diminuirase a duración doutra ou doutras xornadas ordinarias no 

mesmo semestre, en 2,5 horas de realizala en horario diúrno, ou en 3 horas de realizala en 

horario nocturno. 

 

- Logo de autorización do superior xerárquico, o persoal obxecto desta norma, por mutuo 

acordo, poderá cambiar con outro da mesma escala a xornada de traballo, así como os 

períodos de vacacións. 

 

- Os grupos diarios de gardas en cada Comarca Forestal non poderán estar formados por 

menos da metade dos axentes que figuren na RPT para dita comarca. De ser necesario 

cubriranse as baixas e vacantes con persoal interino. As quendas en extinción ata o de agora 

cubertas polos membros das BIIFs, deberán ser dotadas para paliar así a diminución de 

efectivos adicados  á extinción, motivada pola liberación dos axentes das BIIFs. 

 

 

No que respecta ao Capítulo II de Horarios: 
 

- Nas quendas horarias tanto de período ordinario como extraordinario quedará perfectamente 

establecida a hora de comezo e a de remate de cada quenda. Soamente haberá tres quendas 

diarias, mañá, tarde, e noite, que terán os seguintes horarios de comezo e remate: 

 

 - Período ordinario: 

  Mañá (08:00 a 15:00). 

Tarde (15:00 a 22:00). 

Noite (22:00 a 05:00). 

 

 - Período extraordinario: 

  Garda Mañá (08:00 a 20:00). 

Garda Tarde (14:00 a 02:00). 

Garda Noite (20:00 a 08:00). 

 

- No caso de que o horario da realización de gardas de 12 horas comprenda integramente os 

períodos entre as 13.00 e as 15.00 horas e/ou as 21.00 e as 23.00 horas, o persoal disporá 

dunha hora en cada período para comer ou cear, que se computará de traballo efectivo, sempre 

e cando isto non comporte a desatención do servizo. 
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No que respecta ao Capítulo III de Vacacións, Licenzas e Permisos: 
 

- Establecese unha compensación de cinco (5) días naturais a maiores dos dez (10) días xa 

contemplados no acordo do ano 2004, para compensar o exceso de horas realizado en 

cómputo anual. 

 

- A totalidade do colectivo terá dereito a como máximo once (11) días hábiles ou quince (15) 

días naturais de vacacións durante a época de máximo risco, non podendo acollerse 

conxuntamente a este dereito máis dun 33,33% dos axentes pertencentes a cada grupo diario 

de gardas de cada Comarca Forestal ou Medioambiental. Como mínimo poderán solicitaranse 

cinco (5) días hábiles ou sete (7) días naturais consecutivos. 

 

- Fora da época de máximo risco terán dereito a gozar de vacacións como mínimo un 50% dos 

axentes pertencentes a cada Comarca Forestal ou Medioambiental. 

 

No que respecta ao Capítulo IV de Compensacións Económicas: 
 
- A partir do 1 de xaneiro de 2010, o persoal das escalas de AFM e AF percibirá 45 euros, en 

concepto de complemento de produtividade, por día de garda realizada nos catro meses de 

período extraordinario. A referida contía experimentará os incrementos establecidos na Lei de 

orzamentos para as retribucións dos funcionarios da Xunta de Galicia a partir do exercicio de 

2011. 

 

- No caso de que a Consellería do Medio Rural estableza as xornadas extraordinarias 

contempladas nos artigos 17 e 19 do Decreto 293/1997, do 1 de outubro, polo que se aproba o 

Regulamento da escala de axentes forestais, e estas xornadas extraordinarias superen a 

establecida con carácter xeral en cómputo anual para tódolos funcionarios da Xunta de 

Galicia, non poderán ser compensadas coa diminución doutra ou doutras xornadas ordinarias 

e serán retribuídas en concepto de complemento de produtividade a razón de: 

 

    Salario bruto anual x Coeficiente multiplicador 

        Hora extraordinaria =  ------------------------------------------------------------ 

        Horas de xornada ordinaria máxima anual 

 

Para as horas extraordinarias que se fagan en sábados, domingos ou festivos o coeficiente 

multiplicador será de 2,25. 

 

Para as horas extraordinarias que se fagan de luns a venres o coeficiente multiplicador será de 

1,75. 

 

Terán esta consideración de xornadas extraordinarias as gardas que se establezan a maiores 

das xa establecidas en fins de semana en período ordinario e nos catro meses de período 

extraordinario. 

 

- As retribucións en concepto de complemento de produtividade percibiranse na nómina do 

mes seguinte ó do seu devengo. 
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- Se un traballador sufre no período extraordinario de gardas un accidente de traballo ou un 

accidente non laboral, sendo dado de baixa por ditas continxencias, percibirá igualmente a 

remuneración en concepto de produtividade. 

 

Establécese un novo Capítulo VI de Formación Continua: 
 
- Todos os anos establecerase en colaboración coa EGAP un catálogo de cursos específicos de 

formación. Garantirase que nas sucesivas edicións a totalidade dos axentes poderán realizar 

todos os cursos do catálogo. 

 

- Realización en convenio coa Academia Galega de Seguridade Pública, dun curso de Policía 

Xudicial cunha duración mínima de dous meses, no que se forme á totalidade dos axentes nas 

funcións policiais da escala, como son: actas de declaración de testemuñas e implicados, 

informes, atestados, denuncias,  levantamento de probas, armamento do axente,  actuación 

diante da fiscalía e do xulgado, etc. 

 

- Na Academia Galega de Seguridade Pública, expedirase o certificado que acredita a 

suficiencia nos coñecementos teóricos, esixidos para obter a habilitación  que faculta para 

conducir vehículos prioritarios, tal como se recolle na disposición adicional sexta do Real 

Decreto 1598/2004, de 2 de xullo, polo que se modifica o Regulamento Xeral de Condutores, 

aprobado polo Real Decreto 772/1997, de 30 de maio. 

 

Engádense as seguintes disposicións adicionais: 
 

Disposición Adicional Primeira. 
 
- No que respecta ao material de traballo necesario para o desenrolo diario do traballo dos 

axentes, dotarase aos mesmos dos seguintes equipos: 

                                                                                                            

• Aplicacións informáticas, con licencias orixinais, de SIG como ArcView, ArcGIS , 
ArcEditor, ArcInfo, de ofimática como Office, etc. 

 

• Un notebook con acceso a internet para poder recibir ou enviar información, 

axilizando con isto os procedementos administrativos, e mellorando a atención aos 

administrados. 

  

• Maletín de investigación, dotado de ferramentas que nos sirvan para todo tipo de 

actuacións no medio natural, (toma de mostras de auga, envelenamentos, verteduras, 

incendios forestais, etc.). 

 

• Unha mochila ou similar cun equipamento básico para o traballo do axente, onde pode 

ir o notebook, GPS, cámara dixital, equipo de primeiros auxilios, boletíns de denuncia, 

compás, emisora, teléfono, etc. 
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• A adquisición por parte das consellerías de armas cortas, armas largas, e armeiros que 

se situarán nos distritos, para que os axentes que queiran vaian armados cando crean 

que o servizo que van realizar o require. Todo isto despois de realizar o curso de 

Policía Xudicial, no cal ten que ir integrada a formación necesaria para o uso, manexo, 

e tenencia de armas. 

 

Disposición Adicional Segunda. 
 

- Crearase un gabinete de prensa específico da escala de axentes forestais e da de axentes 

facultativos medioambientais, do que formen parte axentes, e que terá como misión entre 

outras, as de darlle publicidade nos medios de comunicación ás actuacións do colectivo no 

medio natural galego, e a redacción dunha memoria anual na que se recollan as mesmas, que 

se lle entregará a todos os compañeiros. 

 
Engádense as seguintes disposicións transitorias: 
 
Disposición Transitoria Primeira. 
 

- Procederase no prazo máximo de doce meses desde a entrada en vigor desta orde, á 

reclasificación das escalas de AFM e AF no grupo B e no subgrupo C1, respectivamente, para 

adaptarse aos novos grupos establecidos no EBEP. 

 

Disposición Transitoria Segunda. 
 

- Procederase á modificación da Lei 2/2000 pola que se crea a escala de AFM, ampliando o 

número de procesos selectivos de promoción que lle permitan acceder á escala de AFM á 

totalidade do persoal da escala de AF. Establecéndose como límite temporal para realizar a 

convocatoria dos procesos selectivos de promoción o 31 de abril de 2013.  

 
Disposición Transitoria Terceira. 
 

- Procederase no prazo máximo de doce meses desde a entrada en vigor desta orde, á 

convocatoria dun proceso de consolidación de emprego dos axentes interinos que levan máis 

de tres anos traballando na escala de axentes forestais. 

 

 

 

 

 

 
Os delegados sindicais: 

 

 

 

Rubén Pardo Cid                    Ramón Díaz Martínez                    Roberto González Ortega. 


