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Bo día, 

 

Xúntase a seguinte documentación: 

 

1. Texto do borrador do “ANTEPROXECTO DE DECRETO polo que se regula a flexibilidade horaria 

por conciliación familiar no ámbito do sector público de Galicia”, que foi remitido ao SEPGA dende 

o ámbito da Dirección Xeral da Función Pública no día de onte (27.04.2022). 

 

 Dito anteproxecto, segundo nos informaron: 

 

 a) Tratarase proximamente na Comisión de Persoal da Xunta de Galicia, segundo nos informaron 

dende o ámbito da citada dirección xeral. 

 

b) Xa foi remitido para a súa publicación no Poral de Transparencia e Goberno Aberto da Xunta de 

Galicia, para os efectos de sometelo a información pública durante 15 días. 

 

2. Revisión do SEPGA, sobre o borrador do "Proxecto de decreto de desenvolvemento da Lei 

5/2021, del 2 de febreiro, de impulso demográfico de Galicia no relativo á flexibilidade horaria 

por conciliación familiar no ámbito do Sector Público de Galicia". 

 

 Documento que é o precedente do que fora remitido dende a Dirección Xeral da Función Pública, o 

10 de xuño de 2021, para alegacións das organizacións sindicais. É dicir, xa hai máis de 10 meses. 

 

 O feito de que vos mandemos este segundo documento obedece fundamentalmente a que: 

 

a) Vexades ás alegacións que fixemos no seu día. 

 

b) Comprobedes, se queredes, se as tiveron ou non as tiveron en conta. 

 

c) Se queredes, nos remitades, o máis axiña posible porque descoñecemos que día se levará á 

Comisión de Persoal este tema, as alegacións que consideredes ao texto do anteproxecto, 

coa finalidade de estudalas e facerllas chegar á Dirección Xeral da Función Pública. 

 

 A necesidade da dita norma, como ben sabedes, trae a súa causa da Lei 5/2021, do 2 de febreiro, 

de impulso demográfico de Galicia, publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 26, do martes, 9 

de febreiro de 2021, entre outros, establece o seguinte: 

 

"Disposición derradeira sexta. Modificación da Lei 2/2015, do 29 do abril, do emprego público de 

Galicia 

 

Modifícase o número 4 do artigo 106 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, 

que queda redactado como segue: 

 

«4. O persoal funcionario, nos termos que regulamentariamente se determinen, ten dereito á 

flexibilidade horaria da súa xornada de traballo por motivos de conciliación familiar cando se 

atope nalgunha das seguintes situacións: 
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a) Ter fillos ou fillas ou persoas acollidas menores de idade ou fillos ou fillas maiores de idade 

incapacitados xudicialmente ao seu cargo. 

 

b) Convivir con familiares que, por enfermidade ou avanzada idade, necesiten de asistencia ou 

ter ao seu cargo persoas con discapacidade ata o primeiro grao de consanguinidade ou 

afinidade. 

 

c) Seren vítimas de violencia de xénero as empregadas públicas. 

 

d) Atoparse en proceso de nulidade, separación ou divorcio, desde a interposición da demanda 

xudicial ou desde a solicitude de medidas provisionais previas ata transcorridos tres meses 

desde a citada demanda ou solicitude. 

 

Entenderase por flexibilidade horaria a realización da xornada de traballo nun horario diario 

de referencia fixado en cada caso pola Administración adaptado ás necesidades da persoa 

funcionaria. O horario diario de referencia fixarase salvagardando as necesidades do servizo 

e dentro do marco horario establecido pola Administración con carácter xeral». 

 

Disposición derradeira sétima. Desenvolvemento normativo 

 

O Consello da Xunta, no prazo máximo dun ano desde a publicación desta lei, ditará as 

normas regulamentarias necesarias para o seu desenvolvemento.". 

 

 

Finalmente indicar que, polo que respecta ás ditas disposicións, dende o SEPGA nas reunións da Mesa 

Xeral de Persoal Funcionario, nas que se admiten rogos e preguntas, entre outros vense reclamando 

a súa aplicación, toda vez que as normas son claras e polo tanto non precisarían, necesariamente, de 

un desenvolvemento regulamentario. 

 

Ver principio do “Efecto directo” que se aplica respecto das directivas da Unión Europea. Este principio, 

ven a establecer que se un Estado non incorpora no prazo que fixa a directiva o seu contido á normativa 

interna do país, os cidadáns poderán reclamar a aplicación da directiva en todo aquelo que non precise 

dunha interpretación. É dicir, que estea claro e sexa susceptible de xerar dereitos ou obrigas para 

administracións, empresas, institucións, particulares, etc. 

 

Neste sentido, algúns dos supostos que se contempla para poder pedir a flexibilidade é o de “Ter fillos 

ou fillas ou persoas acollidas menores de idade ou fillos ou fillas maiores de idade incapacitados 

xudicialmente ao seu cargo.”. 

 

Na actualidade, polo tanto, resulta patente que por parte da Xunta de Galicia estase a privar a boa 

parte do seu persoal deste dereito, toda vez que non nos consta que se estean autorizando as 

flexibilidades no suposto de ter descendentes maiores de 12 anos e menores de 18. 

 

Evidentemente, pódese estar máis ou menos de acordo coa dita ampliación, pero na medida que esta 

se recolle nunha lei aprobada polo Parlamento da Comunidade Autónoma de Galicia, a súa aplicación 
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dende o principio era de obrigado cumprimento. 

 

En todo caso, de considerar que se requiría un desenvolvemento regulamentario para facelo, non é 

admisible que teña transcorrido xa máis de 14 meses dende a modificación da Lei 2/2015, do 29 do 

abril, do emprego público de Galicia. 

 

Isto é unha mostra máis, xunto con outras moitas das que se podería falar, de que por desgraza non 

nos atopamos diante dunha Administración Previsible. 

 

 

Saúdos. 

 

O SEPGA 

 

   

 

 


