
V CONVENIO COLECTIVO ÚNICO PARA O PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE 

GALICIA 

 

Artigo 26º.-Complementos salariais. 

1. Antigüidade: o complemento de antigüidade será de vinte e nove euros e trinta e 

cinco céntimos mensuais para todos/as os/as traballadores/as, calquera que sexa a 

súa categoría profesional, que perfeccionen trienios a partir da entrada en vigor 

deste convenio. O trienio cumprido terá efectos económicos desde o primeiro día do 

mes seguinte a aquel no que se perfeccione, excepto se se cumpre na primeira 

quincena do mes, xa que neste caso os seus efectos serían desde o primeiro día do 

mes de cumprimento. 

As cantidades que viñan percibindo os/as traballadores/as polo concepto de 

antigüidade antes da entrada en vigor do primeiro convenio colectivo único para o 

persoal laboral da Xunta de Galicia non experimentarán ningún incremento, agás no 

seguinte caso: 

Se o importe do trienio que resulte do montante que vén percibindo o traballador 

pola antigüidade perfeccionada antes do 1-1-1989 fose inferior ao valor actual do 

trienio, aquel incrementarase, con efectos do 1 de outubro de 1994, ata o valor 

actual. 

Para o cómputo de trienios, consideraranse os servizos prestados en período de 

proba ou excedencia forzosa con cargo público. Así mesmo, teranse en conta os 

servizos prestados durante o tempo de duración do servizo militar ou equivalente. 

Para efectos de antigüidade, e segundo o procedemento fixado pola Orde do 12 de 

decembro de 1990, da Consellería de Presidencia e Administración Pública, 

recoñeceranse os servizos prestados en calquera Administración pública con 

anterioridade á adquisición da condición de persoal laboral fixo ao servizo da Xunta 

de Galicia. 

A remuneración por trienios dos/as traballadores/as a tempo parcial será 

proporcional á establecida para os/as traballadores/as fixos/as a xornada completa. 

O cómputo do tempo para a consolidación dos trienios determinarase como se fose 

contratado a tempo completo. 

 

2. Complemento de funcións: é o complemento salarial que en idéntica contía, con 

independencia da pertenza a cada un dos grupos do convenio, retribúe o 

desempeño das funcións propias de cada posto de traballo. 

 

3. Complemento de singularidade de posto: é o complemento salarial que, na 

contía que para cada posto de traballo, se é o caso, figura na correspondente 

relación de postos de traballo, retribúe as especiais dificultades materiais e técnicas 

que exixa o desempeño do posto de traballo, de acordo cos seguintes conceptos: 

 

a) Especial dedicación: correspóndelle ao persoal que, polas características do seu 

posto de traballo teña modificacións constantes da súa xornada e/ou cumprimento 

do seu horario, ben en xornada partida ou en quendas que alternen cada unha das 

xornadas de mañá, tarde, ou mañá, tarde e noite, segundo a seguinte 

periodificación de quendas: 

 

Luns-venres: quenda mañá e tarde. 

Luns-venres: quenda mañá, tarde e noite. 

Luns-venres: xornada partida. 

Luns-domingo: quenda tarde. 

Luns-domingo: quenda noite. 

Luns-domingo: quenda mañá e tarde. 

Luns-domingo: quenda mañá, tarde e noite. 

Luns-domingo: xornada partida. 

b) Responsabilidade: correspóndelle ao persoal que polo posto de traballo que 

ocupa, realice funcións de coordinación ou mando, ou se lle exixa unha 



responsabilidade de cualificada complexidade que, sen corresponder ao mando 

orgánico, exceda do normal exixible á súa categoría profesional, como por exemplo 

a condución habitual de vehículos cando non sexa función propia da categoría a que 

pertence o/a traballador/a. 

 

c) Dirección: retribúe o exercicio de funcións de dirección ou subdirección dun 

centro de traballo. A percepción deste complemento resultará incompatible co de 

responsabilidade. 

 

d) Perigosidade, toxicidade, penosidade e outras condicións especiais de posto que 

será efectiva a partir de sentenza xudicial firme que o recoñeza ou da súa inclusión 

na relación de postos de traballo. 

 

O dereito á percepción do complemento de singularidade de posto de 

responsabilidade e dirección só será efectivo a partir da súa inclusión na relación de 

postos correspondente. 

O dereito á percepción do complemento de perigosidade, toxicidade, penosidade e 

outras condicións especiais do posto así como o de especial dedicación será efectiva 

a partir de sentenza xudicial firme que o recoñeza ou da súa inclusión na relación 

de postos de traballo. 

A contía do complemento de singularidade de posto non poderá exceder do 32% do 

salario base bruto en cómputo anual atribuído a cada grupo profesional na 

correspondente lei de orzamentos. 

Este complemento determinarase para cada posto de traballo por un procedemento 

que se iniciará por escrito da consellería propoñente dirixido á Dirección Xeral da 

Función Pública, co fin de que este centro directivo convoque unha mesa co Comité 

Intercentros en que a consellería propoñente motivará e exporá as razóns da dita 

proposta. 

 

4. Dispoñibilidade horaria: é o complemento que se aboará polo simple feito de 

estar dispoñible, estar á disposición da Administración para a realización dun 

traballo. A percepción deste complemento non pode supoñer aumento de xornada 

senón a posibilidade de que se produzan alteracións do horario xeral establecido 

para a Xunta de Galicia. 

A dispoñibilidade horaria só dará dereito á percepción dun complemento especial e 

ao cobramento de indemnización por razón do servizo, conforme o regulado pola 

normativa de aplicación; non se poderá percibir retribución ningunha por horas 

extraordinarias, se se percibe complemento de dispoñibilidade horaria por horas de 

presenza. 

A dispoñibilidade horaria non se considerará dentro da xornada de traballo efectivo 

nin se computará para efectos do límite de horas extraordinarias. 

Aos/ás condutores/as, no tempo de traballo efectivo, seralles de aplicación a 

xornada normal de traballo e os límites establecidos para as horas extraordinarias. 

No suposto de retirada do carné de conducir por autoridade xudicial ou gobernativa, 

os/as condutores/as non sufrirán mingua salarial básica ningunha, salvo que a dita 

retirada sexa debida a imprudencia temeraria ou a conducir baixo os efectos do 

alcohol. 

A percepción da dispoñibilidade horaria só será posible cando figure expresamente 

recoñecida para o posto de que se trate na correspondente relación de postos de 

traballo. 

 

Así mesmo, cando existan razóns que así o xustifiquen, nas relacións de postos de 

traballo poderá asignárselles dispoñibilidade horaria a postos de traballo reservados 

a categorías distintas ás de condutores/as e cos mesmos dereitos e obrigas. 

As horas de presenza, no suposto de condutores alleos ao Parque Móbil da Xunta de 

Galicia, non poderán ser ocasionais, senón permanentes e recoñecidas pola 

autoridade competente. 



 

5. Nocturnidade: o período de tempo abranguido entre as 22 horas e as 6 horas da 

mañá, salvo que o salario se establecese atendendo a que o traballo sexa nocturno 

pola súa propia natureza, considerarase na súa totalidade nocturno, e na súa 

totalidade festivo ou domingo cando se inicie a xornada na véspera de domingo ou 

festivo. O salario correspondente á xornada de traballo realizada no período 

determinado anteriormente incrementarase un 30%, en concepto de complemento 

de nocturnidade, sobre o salario que corresponda á xornada ordinaria, aboándoselle 

soamente ao persoal que realice a xornada completa dentro da quenda; en caso 

contrario, será proporcional ao tempo investido de xornada nocturna. Este 

complemento seralle aboado, así mesmo, ao persoal afectado durante o período 

das súas vacacións ordinarias. 

Naqueles centros de traballo en que, por razóns de organización, a quenda de noite 

finalice despois das seis horas, o complemento de nocturnidade estenderase, 

unicamente para efectos económicos, ata a terminación da dita quenda. 

Establécese, para efectos do cálculo do complemento de nocturnidade, a seguinte 

fórmula de indemnización por este concepto e por hora nocturna traballada: 

Valor do complemento por hora nocturna: 

Salario bruto anual×0,30 = 30% hora nocturna 

                                                      1.665 

Este complemento deberalles ser aboado aos vixilantes nocturnos e aos gardas de 

noite que non o viñan percibindo, así como a todos/as os/as traballadores/as que 

desempeñen as súas funcións durante o período nocturno, sempre que o seu salario 

non fose calculado tendo en conta o incremento pola natureza nocturna do posto de 

traballo. 

No suposto daqueles centros en que pola distribución de quendas sexa posible 

determinar o número de horas nocturnas que realizará o/a traballador/a ao longo 

do ano, para efectuar o pagamento e coa finalidade de facilitar a xestión, poderase 

transformar o dito complemento nunha percepción fixa de carácter mensual 

procedendo da seguinte forma: 

1º Determinar o cálculo do número de horas anuais que realice o/a traballador/a 

durante o período nocturno, que é o comprendido entre as 22.00 horas e as 6.00 

horas da mañá. 

2º Valor mensual= Valor hora × nº anual de horas nocturnas 

                                                         12 

A cada traballador/a que realice a súa xornada en horario nocturno 

proporcionaráselle café ou bebida quente. 

 

 


