
V CONVENIO COLECTIVO ÚNICO PARA O PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE 

GALICIA 

 

Artigo 24º.-Excedencias. 

 

 1. Para o coidado de fillos/as menores de tres anos. 

 Todos/as os/as traballadores/as terán dereito a unha excedencia por tempo non 

superior a tres anos para atender o coidado de cada fillo/a, contados desde a data 

de nacemento deste/a. Os/as fillos/as sucesivos darán lugar a un novo período de 

excedencia que, se é o caso, poñerá fin ao que se viñese gozando. 

 

Non será preciso que o/a traballador/a esgote o tempo de excedencia para 

reincorporarse cando, por motivos persoais acreditados, así o solicite. 

 

 Concederáselle este mesmo dereito ao/á traballador/a respecto dos/as fillos/as 

adoptivos/as. 

 

 Durante o goce da excedencia para o coidado de fillos/as naturais ou adoptivos/as, 

ao/á traballador/a reservaráselle o posto de traballo e quenda que viñese 

desempeñando con carácter definitivo. 

 

 O período no que o persoal se atope nesta situación computaráselle para efectos 

de antigüidade. 

 

 Este réxime aplicarase tamén nos supostos de acollemento, tanto permanente 

como preadoptivo, contando desde a data da resolución xudicial ou administrativa 

 

2. Para coidado de familiares. 

 Os/as traballadores/as tamén terán dereito a un período de excedencia, de 

duración non superior a dous anos para atender o coidado dun familiar, ata o 

segundo grao de consanguinidade ou afinidade, que por razóns de idade, accidente, 

enfermidade ou discapacidade non poida valerse por si mesmo e non desempeñe 

actividade retribuída. 

 

 A excedencia recollida neste punto constitúe un dereito individual dos 

traballadores, homes ou mulleres. Non obstante, se dous ou máis traballadores/as 

da Xunta de Galicia xerasen este dereito polo mesmo suxeito causante, o 

empresario poderá limitar o seu exercicio simultáneo por razóns xustificadas. 

 

 Cando un novo suxeito causante dese dereito a un novo período de excedencia, o 

inicio desta dará fin á que, se é o caso, se viñese gozando. 

 

 O período en que o/a traballador/a permaneza en situación de excedencia 

conforme o establecido neste artigo será computable para efectos de antigüidade e 

o/a traballador/a terá dereito á asistencia a cursos de formación profesional, a 

participación dos cales deberá ser convocada pola Xunta de Galicia, especialmente 

coa ocasión da súa reincorporación. Durante o primeiro ano terá dereito á reserva 

do seu posto de traballo. Transcorrido o dito prazo, a reserva quedará referida a un 

posto de traballo do mesmo grupo profesional ou categoría equivalente. 

 

3. Voluntaria. 

a) Os/as traballadores/as fixos/as, cunha antigüidade mínima dun ano na Xunta de 

Galicia, poderán solicitar, cunha antelación mínima de 45 días, excedencia 

voluntaria por un período de tempo non inferior a un ano. 

 

 Unha vez solicitada, resolverase o procedente e notificaráselle ao/á interesado/a 

con quince días de antelación á data do inicio proposta pola persoa interesada. 



 

 O/a traballador/a que solicite o seu reingreso terá dereito a ocupar a primeira 

vacante, con carácter provisional, que se produza no seu grupo e categoría, agás 

no caso de concorrer un excedente forzoso, que terá preferencia. Se a vacante for 

de inferior categoría á que antes tiña, poderá optar a ela, na espera de que xurda a 

que corresponda á súa categoría. 

 

 O reingreso producirase por orde de antigüidade na solicitude. 

 En todo caso, non se poderá solicitar nova excedencia voluntaria antes de 

transcorrido un ano desde a súa reincorporación. 

 

 b) Os excedentes voluntarios e os excedentes para o coidado de familiares que xa 

gozasen máis dun ano da dita excedencia concederáselle o reingreso ao servizo 

activo, de existiren vacantes, con carácter provisional, ata que obteñan destino con 

carácter definitivo a través do sistema de provisión de vacantes correspondente. 

 

 Os postos de traballo provistos mediante reingreso provisional incluiranse, 

necesariamente, no primeiro concurso de traslados que se convoque e os/as 

reingresados/as provisionais teñen a obriga de participar nel e solicitar todas as 

vacantes correspondentes á súa categoría profesional; se non o fan, serán 

declarados de oficio na situación de excedentes voluntarios. 

 

 Os/as reingresados/as provisionais que, participando no concurso de acordo co 

disposto no parágrafo anterior, non obtivesen posto de traballo, quedarán na 

situación prevista no artigo 7.2º b) 2. 

 

4. Forzosa. 

 A excedencia forzosa ao persoal laboral, que dará dereito a conservar o posto de 

traballo, quenda e centro, na que se compute a antigüidade durante a súa vixencia, 

concederase pola designación ou elección para un cargo público que imposibilite a 

asistencia ao traballo. Os supostos de servizos especiais previstos na normativa da 

función pública galega tamén se terán en conta como criterio para a concesión da 

excedencia forzosa para o persoal laboral fixo da Xunta de Galicia. 

 

 O reingreso deberá efectuarse no prazo máximo de trinta días naturais a partir do 

cesamento no cargo. Se non solicitan o reingreso no prazo citado serán declaradas 

de oficio en excedencia voluntaria por interese particular. 

 

 A reincorporación producirase na mesma categoría profesional, posto de traballo e 

quenda que tiña o/a traballador/a ao se iniciar a devandita excedencia, 

computándoselle o tempo transcorrido para efectos de antigüidade. Este reingreso 

terá carácter inmediato desde o momento en que se solicite e, en todo caso, un 

mes despois do cesamento no cargo. 

 

 5. Excedencia voluntaria por incompatibilidade. 

 Procederá declarar de oficio ou por instancia de parte nesta situación ao persoal 

laboral fixo cando estea en servizo activo na Xunta de Galicia noutra categoría, 

corpo ou escala, a non ser que obtivesen a oportuna compatibilidade ou pasen a 

prestar servizos en organismos ou entidades do sector público e non lles 

corresponda quedar noutra situación. 

 

 O excedente voluntario por incompatibilidade pode solicitar o reingreso en calquera 

momento. Este reingreso poderá efectuarse por adscrición temporal a un posto da 

súa categoría condicionada ás necesidades do servizo e sempre que se reúnan os 

requisitos para o seu desempeño. 

 



 O excedente voluntario por incompatibilidade que cese no outro posto deberá 

solicitar o seu reingreso no prazo máximo de 30 días hábiles desde o dito 

cesamento. De non facelo así, quedaría na situación de excedencia voluntaria por 

interese particular. 

 

 3. Excedencia por razón de violencia sobre a muller. 

 As traballadoras vítimas de violencia de xénero, para facer efectiva a súa 

protección ou o seu dereito á asistencia social integral, terán dereito a solicitar a 

situación de excedencia nos termos establecidos no Decreto lexislativo 1/2008, do 

13 de xuño,polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de 

Galicia. 


