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ACORDO PARA A ORDENACION E MELLORA DA PRESTACIÓN DE SERVIZOS 
VETERINARIOS OFICIAIS NO AMBITO DA XUNTA DE GALICIA. 

A lei 17/1989 de 23 de outubro creou as escalas de persoal sanitario ao servizo da 
Comunidade Autónoma de Galicia, cuxas funcións e regulación profesional neste ámbito 
foron desenvoltos polos decretos 30/1990 e 200/1991. Ambas as dúas normas foron 
elaboradas nun contexto organizativo e competencial diferente ao existente na actualidade. 
De aí a necesidade de abordar un proceso de reforma que permita optimizar as prestacións 
técnicas e profesionais da profesión veterinaria poñéndoas en relación coas novas 
necesidades e as novas estruturas o fin de acadar un mellor servizo á cidadanía.  

A fin de abordar este proceso, desde unha perspectiva integral coa participación de todos 
os axentes implicados, en maio de 2008 constitúese no ámbito da Administración 
Autonómica unha Mesa de Negociación delegada a Mesa Xeral de Empregados Públicos. 
Esta Mesa esta presidida pola Dirección Xeral de Función Publica, como órgano encargado 
da coordinación das Relacións sindicais,  e conta coa participación das Consellerías de 
Sanidade, Medio Rural, Pesca e Asuntos Marítimos,  Medio Ambiente e Economía.  Pola 
parte social están representadas as catro centrais maioritarias CIG, CCOO, UGT, CSI-CSIF. 

Transcorridos varias xuntanzas dende a súa constitución a Mesa acorda: 

REGULACION DOS SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS: 

A actual regulación dos servizos veterinarios, non satisface debidamente as necesidades 
sanitarias e medioambientais. A evolución experimentada nos últimos anos na Gandaría, o 
desenvolvemento  técnico alimentario, a cambiante problemática da zoonose, as obrigas 
derivadas das  directrices comunitarias etc., esixen unha reestruturación dos servizos 
veterinarios. È preciso satisfacer as demandas de control, prevención, promoción e 
educación sanitaria e medioambiental. Tamén é imprescindible establecer os principios e 
mecanismos que garantan unha adecuada coordinación entre as actuacións que 
desenvolvan as Consellerías competentes en materia de Medioambiente,   Agricultura , 
Gandaría ,Alimentación, Saúde, Consumo e Seguridade Alimentaria. 

Establecerase un novo regulamento dos servicios veterinarios que, como mínimo, deberá 
abordar a ordenación das competencias profesionais do colectivo de veterinarios,  incluíndo 
tanto os profesionais pertencentes ao Corpo Facultativo Superior da Xunta de Galicia 
(Escala de Veterinarios) como aqueles que prestan servizos como persoal laboral fixo. Esa 
definición incorporará  xunto ás novas funcións , derivadas das previsións normativas 
vixentes,  aqueles outros aspectos vinculados ás novas estructuras organizativas que se 
deseñen. Estableceranse as especialidades de horario, xornada , mobilidade xeográfica e 
demais condicións singulares da profesión veterinaria tendo en conta as novas prestacións 
que o entorno social e económico demanda. A norma desenvolverase a través dun decreto 
que tamén atenderá a coordinación entre os distintos departamentos autonómicos con 
competencias nesta materia, propoñendo fórmulas organizativas que faciliten unha 
adecuada colaboración e planificación común, así como unha axeitada xestión dos servizos 
de inspección e do establecemento de medidas de protección fronte a riscos ou de 
intervención en situacións de crise. 

Para a elaboración do Decreto constituírase un Comité de Expertos integrado por: 
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-7 expertos designados pola Administración   

-1 experto designado pola Facultade de Veterinaria da Universidade de Santiago. 

O comité oirá tanto as organizacións empresariais coma os sindicatos agrarios de maior 
representatividade, así como o Consello Galego de Colexios Veterinarios  a fin de valorar as 
súas aportacións e plantexamentos. No prazo de seis meses elaborará unha proposta que 
será negociada cas organizacións sindicais asinantes deste acordo. 

As novas tarefas e responsabilidades así como as novas condicións na prestación dos 
traballos, derivadas de aspectos organizativos e funcionais, recollidos no Decreto serán 
obxecto de valoración retributiva e serán incluídas nas correspondentes relacións de postos 
de traballo. 

MELLORAS RETRIBUTIVAS VINCULADAS AS CONDICIONS ESPECIAIS DE 
TRABALLO DA ESCALA DE VETERINARIOS. 

Establecese unha nova catalogación de complementos de destino que afecta aos postos 
actualmente definidos en niveis 20 e 22, e unha nova definición de específicos ao obxecto 
de adecualos ás singularidades organizativas, funcionais e de estrutura dos postos de 
traballo. 

1.- REVISION DO COMPLEMENTO DE DESTINO 

- Reclasificación dos niveis de complemento de destino do nivel 20 ao 22 para todos 
aqueles postos abertos a veterinarios que desenvolvan tarefas por riba da responsabilidade 
dun posto base. Esta modificación afectará a 45 postos. 

- Reclasificación dos niveis de complemento de destino do nivel 20/22 ao 24 para todos 
aqueles postos de veterinarios que desenvolvan tarefas de inspección. Neste suposto 
atópanse os postos  de Matadoiro, Lonxa e Comarca da Consellería de Sanidade, os 
incluídos dentro do  sistema de alerta da Consellería do Medio Rural e os de inspección da 
Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos. Esta modificación afectará a  463 postos. 

-2.- REVISION COMPLEMENTO ESPECIFICO 

A dispoñibilidade para a realización efectiva de actuacións fóra da xornada habitual, a 
participación nas quendas de localización e as singularidades de xornada, entre outros 
aspectos, considéranse unha condición inherente ao desempeño das funcións dos postos 
de traballo de veterinario con función inspectora. Estas condicións teñen que ser 
incorporadas aos postos e ser retribuídas de xeito estable e continuado a través do 
complemento especifico. A tal fin, establécense os seguintes complementos específicos 
diferenciados calculados en computo mensual valores 2008. 
  
Complemento especifico de 1.005,1 € mensuais para os postos de matadoiros e lonxas  
destinado a retribuír as especialidades derivadas da prestación de servizos neste ámbito, 
salvo aquelas vinculadas aos horarios de matadoiros e lonxas que se retribuirán a través do 
complemento de produtividade. 

Complemento específico de 858,56 € mensuais para os postos de Comarcas da Consellería 
de Sanidade, así como para aqueles catalogados con nivel 24 que estean  incluídos dentro 
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do  da Consellería do Medio Rural. Este especifico tamén será aplicable os postos doutras 
consellerías catalogados con nivel 24 que desenvolvan tarefas de inspección.  

Complemento especifico de 972,11 € mensuais para os postos de asesores Técnicos da 
Area de Saúde Publica na consellería de Sanidade 

Complemento especifico de 1.052,77 € mensuais para os postos de DTSIA e os postos 
catalogados con nivel 25 incluídos no  da Consellería de Medio Rural. 

Complemento especifico de 1.158,1 € mensuais para os postos de Xefe de Zona da 
Consellería de Sanidade e os postos catalogados con nivel 26 incluídos no  da Consellería 
de Medio Rural  

As condicións de traballo incluídas no específico  son as que se establecen nos novos 
acordos das Consellerías de Sanidade e do Medio Rural que se xuntan como anexo a este 
acordo os que se engadira un acordo especifico para a Consellería de Pesca e Asuntos 
Marítimos que deberá ser negociado no prazo de tres meses a contar dende a sinatura do 
presente acordo. 

Mentres non se desenvolva o regulamento de funcións ou se modifiquen as 
correspondentes Relación de Postos de Traballo revisarase o complemento específico dos 
postos de nivel 20, 22 ,25 e 26 da Consellería do Medio Rural non incluídos no Sistema de 
Alerta incorporando  á produtividade que viñeran percibindo, a fin de evitar una diminución 
das retribucións percibidas polo persoal que ocupa estes postos. A estes efectivos seralles 
de aplicación o sistema de gardas e a dispoñibilidade establecida nos acordos de 
produtividade vixentes a entrada en vigor deste acordo. 

Esta previsión non se aplicará cando os postos sexan vacantes puras,  será revisable no 
caso de que a situación de vacante teña lugar con posterioridade á firma deste acordo e 
antes da entrada en vigor do Decreto. 

-3.- RETRIBUCIÓNS POLAS CONDICIÓNS DE TRABALLO EXTRAORDINARIAS E ESPECIAIS: 
COMPLEMENTO DE PRODUTIVIDADE  

Establécese un fondo de 400.000 euros destinado a retribuír as condicións de traballo 
especiais a través do complemento de produtividade no seguintes supostos:  

Realización de actuacións efectivas fóra da xornada habitual para o persoal de Saúde 
Publica e aquel encadrado no Sistema de Alerta Sanitaria. Estas actuacións serán 
retribuídas  en relación directa coas horas ou fraccións de hora efectivamente empregadas, 
computando como o tempo necesario por cada actuación efectiva o empregado polo/a 
funcionario/a tomando como punto de inicio e final da actuación a localización da OAC e a 
oficina comarcal onde estea destinado. Fíxase un valor de 22 euros hora establecendo un 
mínimo de 3 horas por saída fóra de xornada ordinaria.  

Condicións singulares dos postos de traballo de matadoiros e lonxas derivadas dos horarios 
especiais destes establecementos de conformidade coa seguinte distribución e importes: 
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PRODUCTIVIDADE CONDICIONS ESPECIAIS MATADOIROS E 
LONXAS 
   

 

IMPORTE 
ANO EFECTIVOS 

Entrada entre as 21 e as 5 h 1.440,00 20 

Entrada entre as 5:01  e as 6 h 1.080,00 15 

Entrada entre as 6:01 e as 7 h 720,00 65 

Entrada entre as 7:01 e as 7:45 h 540,00 10 

   

 

-4.- INDEMNIZACIÓNS POR DESPRAZAMENTOS 

O uso de vehículos non oficiais para realizar os desprazamentos inherentes o traballo do 
persoal veterinario será compensado retributivamente, segundo os criterios xerais de 
pagamento de locomoción establecidos no Decreto 144/2001 do 7 de xuño sobre 
indemnizacións por razón do Servicio do Persoal con destino na Administración Autonómica 
de Galicia, tomando como orixe e destino a localización da oficina comarcal. 

EFECTOS ECONOMICOS 

As modificacións retributivas derivadas do presente acordo terán efectos económicos 
dende a data da súa sinatura. 

Anualmente actualizaranse as contías de produtividade na porcentaxe que se estableza 
para o conxunto dos empregados públicos na Lei de orzamentos.  

MODIFICACIÓN DAS RELACIONS DE POSTOS DE TRABALLO 

A Administración reclasificará os postos de traballo que por aplicación deste acordo varíen 
o complemento de destino, modificando de oficio as RPTs das Consellerías ás que estean 
adscritos. 

Levarase a cabo unha revisión dos postos de traballo abertos a veterinarios ao obxecto de 
comprobar a adecuación entre a definición funcional dos postos e os requisitos 
establecidos para a súa ocupación. A tal fin, no prazo de 15 días dende a sinatura deste 
acordo, constituirase un grupo de traballo integrado por un representante de cada 
organización sindical asinante do acordo e de cada unha das Consellerías presentes da 
Mesa que será o encargado de elaborar a proposta de modificación de RPTs para a súa 
discusión e aprobación posterior, de selo caso, na mesa Xeral de Empregados públicos.  

CONCURSO DE TRASLADOS 

A Administración está disposta a convocar un concurso de traslados con carácter 
inmediato. Non obstante, respondendo as demandas do colectivo comprométese a adiar a 
convocatoria do concurso de traslados de persoal veterinario ata que se modifiquen as 
correspondentes RPT´s incluíndo as modificacións dos Acordos da Mesa de Negociación. 
No mes seguinte á publicación das RPT´s a Administración convocará o devandito 
concurso. 
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A fin de que o concurso de traslados sexa real e que os facultativos veterinarios, coma 
corpo único que son, podan concursar aos postos das diferentes consellerías en igualdade 
de condicións a Administración comprométese a estudar e, no seu caso, retirar os 
requisitos indispensables das RPT´s. 

Así mesmo, para que a situación actual non se volva a repetir, a Administración 
comprométese a realizar concursos de traslados e oferta pública de emprego con unha 
periodicidade máxima de 1 ano. 

ESTABILIDADE NO EMPREGO 

A fin de dar estabilidade laboral ao colectivo de veterinarios e resolver a situación derivada 
da execución das sentenzas firmes emitidas pola Sala do Contencioso Administrativo do 
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, relativas ao proceso selectivo convocado por Orde 
de 29 de decembro de 2004, a Administración na primeira semana de novembro convocará 
á elección de destino aos novos funcionarios.  

REXIME DO PERSOAL LABORAL 

O persoal veterinario laboral réxese polo establecido no Convenio Colectivo Único do 
persoal da Xunta de Galicia. O seu réxime retributivo será o que establece o Convenio 
aplicando os pluses e demais conceptos retributivos que do desempeño da profesión se 
puideran derivar. 

Tamén se aplicarán as previsións de consolidación contempladas na transitoria 9 bis do 
devandito Convenio nos termos establecidos no “Acordo para a ordenación e mellora do 
emprego público no ámbito da Administración da Xunta de Galicia” de 21 de Abril de 2008. 

REDIMENSIONAMENTO DE CADROS DE PERSOAL 

Dentro de proceso de reordenación e mellora ao que se refire este acordo, unha vez 
aprobado o regulamento de funcións, abordarase a reorganización dos servizos veterinarios 
nos distintos departamentos da Xunta de Galicia, procedendo, se fose preciso, a 
redistribución de efectivos entre as unidades afectadas para atender as novas necesidades. 

Neste proceso terase en conta a problemática específica do persoal laboral veterinario, 
derivada da imposibilidade do desempeño de funcións inspectoras, e aquela outra 
vinculada ás asistencias técnicas que serán consideradas dentro dunha negociación máis 
ampla que afecta a todos os departamentos da Xunta de Galicia. 

SAÚDE LABORAL 

As consellerías nas que presten servizos estes profesionais facilitarán o vestiario rexeitable 
sempre que non exista servizo de recollida de roupa de traballo e esta conteña residuos. 
Asemade os traballadores disporán dun manual de prevención de riscos que contemple as 
especificidades do desempeño da profesión veterinaria.    

Co fin de ter un seguimento das condicións de seguridade e saúde laboral deste colectivo, 
deseñarase polas Consellerías afectadas os correspondentes plans que serán elevados á 
Comisión paritaria para o seguimento e interpretación do acordo de participación dos 
traballadores da Xunta de Galicia en materia de prevención de riscos laborais. 
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COMISION DE SEGUIMENTO 

Créase unha Comisión de Seguimento, composta por dous representantes de cada 
organización sindical asinante do acordo e un número igual de membros por parte da 
Administración para a vixilancia, estudo, seguimento e aplicación deste acordo. Esta 
Comisión reunirase a solicitude das partes. 

 

Santiago de Compostela, 31 de outubro de 2008   

 

Pola Administración 

A presidenta da Mesa Delegada de Veterinarios 

 

 

 

Mª del Mar Rodríguez Fernández 

 

 

Polas Organizacións Sindicais 

CIG 

(Secretario Nacional da CIG Autonómica) 

Manuel Gallardo Canitrot 

P.O. Responsable do Sector da CiG Autonómica en Santiago de Compostela 

 

 

 

Alfonso Tato Vieiro 

 

 

UGT 

Secretario Nacional do Sector Autonómico  

 

 

 

José Francisco Núñez Rodríguez 
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ANEXO I 

REXIME DE PRESTACION DOS SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAUDE PUBLICA. 

1º Ámbito de aplicación  

O presente acordo seralles de aplicación aos veterinarios pertencentes aos Servizos 
Veterinarios Oficiais de Saúde Pública dependentes da Consellería de Sanidade.  

2º. Horarios de traballo. 

2.1. Dentro da xornada semanal de trinta e sete horas e trinta minutos, o horario de 
traballo do persoal dos servizos veterinarios oficiais con destino na Consellería de Sanidade 
será o seguinte: 

2.1.a) Os xefes dos servizos veterinarios oficiais de Saúde Pública das zonas adaptarán o 
seu horario ás necesidades do servizo. 
2.1.b) O persoal dos servizos veterinarios oficiais de saúde pública que presten os seus 
servizos en matadoiros ou lonxas adaptarán o seu horario á actividade dos matadoiros 
ou lonxas da respectiva zona ou comarca. 
2.1.c) O resto do persoal dos servizos veterinarios oficiais de saúde pública realizarán 
un horario entre as 7:45 e as 20:45 horas, de luns a venres, mediante o establecemento 
de quendas obrigatorias con rotación semanal. Establecese con carácter xeral o horario 
seguinte:  

-Quenda de mañá: de 7:45  h a 15.15 h. 
-Quenda de tarde: de 13.15 h a 20:45 h. 

A quenda de tarde non poderá exceder de 10 tardes ao bimestre. 
 

2.2 Durante os fins de semana e festivos, o horario do persoal dos servizos veterinarios 
oficiais con destino na Consellería de Sanidade será o seguinte:  

2.2.a) Os xefes dos servizos veterinarios oficiais de Saúde Pública da zona estarán 
obrigados á realización de servizos de apoio durante os fins de semana e festivos.  

2.2.b) O horario do persoal dos servizos veterinarios oficiais de saúde pública que 
presten os seus servizos en matadoiros ou lonxas quedará determinado na modalidade 
de presenza física dun só día, non podendo exceder de sete horas e trinta minutos. 

2.2.c) O horario do resto do persoal dos servizos veterinarios oficiais de saúde pública 
quedará determinado pola prestación de servizos nas dúas modalidades de presenza 
física e/ou de presenza localizada. 

A garda presenza localizada será efectuada necesariamente desde as 7:45 h ata as 
20:45 h do sábado e do domingo, e, de ser o caso, do correspondente festivo, cos 
medios materiais necesarios, achegados pola Consellería de Sanidade. 

As gardas de presenza localizada non excederán de seis ao ano. 
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Durante os festivos coincidentes no período de luns a venres, a prestación de servizos 
farase segundo a modalidade de presenza localizada, en horario de 7:45 h a 20:45 h da 
seguinte forma: 

-De coincidir un único festivo no período semanal, a prestación de servizos 
correrá a cargo dos veterinarios que teñan asignados os servizos da seguinte 
fin de semana. 

-De coincidir máis dun festivo na mesma semana, faranse cargo dos servizos 
no primeiro festivo o veterinario ou veterinarios que tiveran asignados os 
servizos da fin de semana anterior e do segundo os veterinarios que tiveran 
asignados os servizos da fin de semana seguinte. 

2.3) Ocasionalmente e por circunstancias excepcionais, poderán ser establecidos, pola 
Dirección Xeral de Saúde Pública, servizos extraordinarios, co sistema de compensación 
retributiva e demais condicións que se recollen no presente acordo. 

2.4) Corresponderalles aos xefes dos servizos veterinarios oficiais de Saúde Pública da zona 
a xestión e control do cumprimento dos horarios, quendas e servizos de fin de semana e 
festivos, sen prexuízo das atribucións xenéricas que lle corresponden ós delegados 
provinciais da Consellería de Sanidade. 

3º. Funcións durante ás fins de semana e festivos. 

Durante as fins de semana e festivos, o persoal obxecto do presente acordo deberá realizar 
as seguintes funcións, sendo o ámbito de actuación a zona veterinaria á que estivesen 
adscritos: 

3.1 Os xefes dos servizos veterinarios oficiais de Saúde Pública da zona que presten 
servizos de apoio realizarán as tarefas de coordinación entre o persoal que preste os seus 
servizos nos fins de semana e festivos da provincia correspondente, e o persoal de garda 
da dirección xeral de Saúde Pública a través dos medios postos a súa disposición pola 
administración. 

3.2. O persoal dos servizos veterinarios oficiais de saúde pública que presten os seus 
servizos en matadoiros realizarán : 

-Nos casos excepcionais en que os establecementos de sacrificio de animais de abasto, 
por motivos suficientemente xustificados, soliciten e sexan autorizados para o sacrificio 
en sábados, domingos ou festivos, a inspección veterinaria será efectuada na 
modalidade de presenza física. Para tal efecto elaboraranse en cada zona veterinaria 
quendas rotatorias obrigatorias. 

Quedan exceptuados deste apartado os servizos prestados naqueles establecementos 
de obtención de carnes frescas nos que a súa semana laboral inclúa os sábados como 
xornada habitual e dispoña doutra xornada de descanso na mesma semana, sempre 
que non se superen as trinta sete horas e trinta minutos de traballo semanal. 

3.3. O persoal dos servizos veterinarios oficiais de saúde pública que presten os seus 
servizos en lonxas realizarán: 

-Nos casos excepcionais e por motivos suficientemente xustificados en que sexa 
necesaria a presenza nas lonxas en sábados, domingos ou festivos, a inspección 
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veterinaria será efectuada na modalidade de presenza física. Para tal efecto 
elaboraranse en cada zona veterinaria quendas rotatorias obrigatorias. 

3.4 O resto do persoal dos servizos veterinarios oficiais de saúde pública, cando sexa 
necesaria a presencia física, realizarán: 

-Inspección e control da calidade hixiénico-sanitaria dos alimentos. Estas función só 
serán necesarias naqueles casos en que se celebren mercados e feiras ou exista 
actividade nas prazas de abasto que requiran un seguimento especial. Así mesmo, 
efectuarase calquera control derivado dunha denuncia.  

 -Vixilancia e control das condicións hixiénico-sanitarias dos comedores colectivos. Estas 
funcións só serán necesarias nos casos en que o establecemento estea sometido a un 
seguimento especial. Así mesmo. efectuarase calquera control derivado dunha 
denuncia. 
-Detección e control de factores de risco das enfermidades de orixe alimentaria; 
investigación da cadea alimentaria dos abrochos das enfermidades de orixe 
alimentaria, tanto os que se orixinen nese período como os que se iniciasen con 
anterioridade e requiran continuidade. 
-Vixilancia e inspección das condicións hixiénico-sanitarias das industrias e 
establecementos de alimentación. Estas funcións só serán necesarias naqueles casos en 
que a industria ou o establecemento estea sometido a un seguimento especial. Así 
mesmo, efectuarase calquera control derivado dunha denuncia. 

-Inspección e control das fases de elaboración, almacenamento, transporte e 
comercialización dos produtos destinados ó consumo humano. Estas funcións só serán 
necesarias naqueles casos en que o establecemento estea sometido a un seguimento 
especial. Así mesmo, efectuarase calquera control derivado dunha denuncia. 

A expresión “traballos fóra do horario ou xornada habitual” que aparece no presente 
acordo deberase entender como traballos realizados máis aló do establecido con 
carácter xeral no punto 2.1 do presente acordo. 

 
4º. Aspectos retributivos. 

4.1. O persoal facultativo dos servizos veterinarios oficiais de Galicia asignados á 
Consellería de Sanidade, polo cumprimento da actividade antes descrita, percibirá 
un complemento específico especial fixado no acordo para a ordenación e mellora 
da prestación de servizos veterinarios oficiais no ámbito da xunta de Galicia.  

4.2. As condicións singulares dos postos de traballo de matadoiros e lonxas 
derivadas dos horarios especiais destes establecementos serán retribuídas a través 
dun complemento de produtividade de conformidade ca seguinte distribución e 
importes: 

 

PRODUCTIVIDADE CONDICIONS ESPECIAIS MATADOIROS E LONXAS 
   

 IMPORTE ANO EFECTIVOS 
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Entrada entre as 21 e as 5 h 1.440,00 20 

Entrada entre as 5:01  e as 6 h 1.080,00 15 

Entrada entre as 6:01 e as 7 h 720,00 65 

Entrada entre as 7:01 e as 7:45 h 540,00 10 

   
 

4.3 Realización de actuacións efectivas fóra da xornada habitual. Estas actuacións serán 
retribuídas  en relación directa coas horas ou fraccións de hora efectivamente 
empregadas, computando como o tempo necesario por cada actuación efectiva o 
empregado polo/a funcionario/a tomando como punto de inicio e final da actuación a 
localización da OAC onde estea destinado. Fíxase un valor de 22 euros hora establecendo 
un mínimo de 3 horas por saída en sábados, domingos e festivos.  

5º. Mobilidade en zona. 

5.1. Mobilidade do persoal dos servizos veterinarios oficiais de Saúde Pública de 
Comarca. 

Co fin de acadar unha maior racionalización na distribución dos recursos de persoal 
asignado a cada zona veterinaria e mantendo as comarcas veterinarias deseñadas para 
a súa coordinación, poderase determinar a mobilidade dos inspectores veterinarios 
oficiais de Saúde Pública de Comarca dentro da súa zona veterinaria nos seguintes 
supostos: 

5.1.a) Necesidade de aumentar a dotación de inspectores veterinarios oficiais de 
Saúde Pública dunha comarca determinada polo incremento temporal das súas 
cargas de traballo. 

5.1.b) Necesidade de aumentar a dotación de inspectores veterinarios oficiais de 
Saúde Pública de Comarca nos casos de investigación e seguimento de alertas 
epidemiolóxicas que se produzan na zona veterinaria. 

5.1.c) Cobertura de vacantes temporais en razón de licencias e permisos previstos 
na vixente normativa da función pública da Comunidade Autónoma de Galicia, ata 
tanto non sexan cubertas por substitutos. En ningún caso a cobertura de vacantes 
temporais terá unha duración superior a 10 días hábiles. 

A mobilidade dos efectivos en ningún caso será permanente e terá unha duración máxima 
de 25 días hábiles ó ano, cumprido de xeito fraccionado ou continuado. 

Para os efectos do cumprimento do horario, computarase como traballo efectivo a partir 
da saída da oficina comarcal á que estivera asignado o persoal. Así mesmo, para os efectos 
do desprazamento tomarase como punto de partida a citada oficina comarcal. 

5.2. Mobilidade do persoal dos servizos veterinarios oficiais de Saúde Pública de 
Matadoiro 

Co fin de acadar unha maior racionalización na distribución dos recursos de persoal 
asignado a cada zona veterinaria e mantendo as comarcas veterinarias deseñadas para 
a súa coordinación, poderase determinar a mobilidade dos inspectores veterinarios 
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oficiais de Saúde Pública de Matadoiro dentro da súa zona veterinarios seguintes 
supostos: 

5.2.a) Nos casos de peche dos establecementos autorizados para o sacrificio dos 
animais de abasto, o persoal afectado poderá pasar a desempeñar as súas funcións 
noutro establecemento dentro da súa zona veterinaria. Cando non exista outro 
establecemento o persoal afectado pasará a desenvolver as tarefas que lle sexan 
asignadas polo Xefe de Zona. 

5.2.b) Nos casos en que se evidencie, a través dos controis trimestrais, o aumento 
de volume de actividade dun establecemento autorizado para o sacrificio de 
animais de abasto ou se xustifique documentalmente este feito. O previsto neste 
suposto en ningún caso suporá o desprazamento do funcionario por riba de 75 días 
hábiles ó ano, cumpridos de maneira fraccionada ou continua. 

5.2.c) Nos casos en que se evidencie, a través dos controis trimestrais, a diminución 
do volume de actividade dun establecemento autorizado para o sacrificio de 
animais de abasto, de xeito tal que se xustifique unha diminución da dotación de 
inspectores veterinarios, o funcionario/os afectado/os pasará a desempeñar as súas 
funcións noutro establecemento dentro da súa zona veterinaria. O previsto neste 
suposto en ningún caso suporá o desprazamento do funcionario por riba de 75 días 
hábiles ó ano, cumpridos de maneira fraccionada ou continua. 

5.2.d) Nos casos en que inicie a súa actividade un establecemento autorizado para o 
sacrificio de animais de abasto, ata tanto non sexa prevista a creación de novas 
prazas de inspector veterinario oficial de Saúde Pública de Matadoiro coa 
publicación da relación de postos de traballo correspondente ou se articule un 
sistema de contratación do persoal necesario. Neste caso producirase unha 
resignación das prazas de inspector veterinario oficial de Saúde Pública de 
Matadoiro dentro da zona. O previsto neste suposto en ningún caso suporá o 
desprazamento do funcionario por riba de 75 días hábiles ó ano, cumpridos de 
maneira fraccionada ou continua. 

5.2.f) Cobertura de vacantes temporais en razón de licencias e permisos previstos 
na vixente normativa da función pública da Comunidade Autónoma de Galicia, ata 
tanto non sexan cubertas por substitutos. En ningún caso a cobertura de vacantes 
temporais terá unha duración superior a 5 días hábiles. 

Nos casos en que, como consecuencia da mobilidade, o persoal se desprace dentro 
da zona veterinaria e para iso, voluntariamente, utilice un vehículo non oficial, o seu 
uso será compensado retributivamente segundo os criterios xerais de pagamento 
de locomoción. Para os efectos do cumprimento do horario e desprazamento, 
tomarase como punto de partida a oficina comarcal. 

5.3. Mobilidade do persoal dos servizos veterinarios oficiais de Saúde Pública de Lonxa 

Co fin de acadar unha maior racionalización na distribución dos recursos de persoal 
asignado a cada zona veterinaria e mantendo as comarcas veterinarias deseñadas para 
a súa coordinación, poderase determinar a mobilidade dos inspectores veterinarios 
oficiais de Saúde Pública de Lonxa dentro da súa zona veterinaria naqueles casos nos 
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que se precise que unha mesma persoa cumpra as súas funcións, durante a súa 
xornada laboral diaria, entre unha ou varias lonxas dentro da súa zona veterinaria. 

Nos casos en que, como consecuencia da mobilidade, o persoal se desprace dentro da 
zona veterinaria e para iso, voluntariamente, utilice un vehículo non oficial, o seu uso 
será compensado retributivamente segundo os criterios xerais de pago 
de locomoción. Para os efectos do cumprimento do horario e desprazamento, 
tomarase como punto de partida a oficina comarcal. 

O previsto neste suposto en ningún caso suporá o desprazamento do funcionario por 
riba de 75 días hábiles ó ano, cumpridos de maneira fraccionada ou continua. 

5.4. Mobilidade do persoal dos servizos veterinarios oficiais de Saúde Pública de 
Comarca para realizar funcións desempeñadas polos inspectores veterinarios oficiais de 
Saúde Pública de Matadoiro ou de Lonxa. 

Este tipo de mobilidade só se poderá determinar no seguinte suposto: 

5.4.a) Nos casos de cumprimento de permisos por nacemento dun fillo, morte ou 
enfermidade grave dun familiar ata o segundo grao de afinidade ou 
consanguinidade, para a realización de funcións sindicais e licencias por 
enfermidade dos inspectores veterinarios oficiais de Saúde Pública de Matadoiro 
nos que a mobilidade estipulada no punto 8.2.f) non fose suficiente. 

Asimesmo o previsto neste suposto, en ningún caso terá unha duración superior a 3 
días hábiles, por licencia ou permiso. 

6º. Disposición derrogatoria 

Quedan sen efectos tódolos pactos ou acordos anteriores que versen sobre as mesmas 
materias, e en especial o acordo aprobado polo Consello da Xunta de Galicia do vinte sete 
de xuño de mil novecentos noventa e seis, e o acordo aprobado polo Consello da Xunta de 
Galicia do dezaoito de abril de dous mil un.  
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REXIME DE PRESTACIÓN DOS SERVIZOS VETERINARIOS   DO SISTEMA DE ATENCIÓN 
CONTINUADA E DE ALERTA VETERINARIA 

I.-  Obxecto e ámbito de aplicación  

É obxecto desde acordo definir  a organización para a prestación efectiva dos servizos 
veterinarios fóra dos horarios habituais a través do  “Sistema de Atención Continuada e de 
Alerta Veterinaria” . Este sistema aplicarase os servizos veterinarios competentes no 
control oficial da sanidade e benestar animal e da seguridade alimentaria das producións 
gandeiras,  dependentes da Consellaría do medio Rural.   

II.- Tipos de actuacións efectivas realizada fora dos horarios habituais 

Entre estas actuacións efectivas pódense diferenciar dúas modalidades, atendendo ao 
modo no que se coñece a necesidade de prestación do servizo: 

1/ Actuacións efectivas programableis.  

2/ Actuacións efectivas non programables. 

1/ Dentro das actuacións efectivas programábles encádranse: 

Actuacións de control veterinario oficial en feiras, concursos e certames gandeiros que se 
celebren en sábados, domingos,  festivos ou en días laborais fóra dos horarios habituais. 

Actuacións de apoio ao control oficial que deben desenvolver os laboratorios. 

Participación en reunións de coordinación, charlas divulgativas e accións formativas 
dirixidas a operadores do sector cando sexa necesario por motivos de alerta veterinaria. 

2/ Dentro das actuacións efectivas non programables á súa vez podemos diferenciar : 

 a/ Aquelas nas que o feito que as motiva sucede de xeito imprevisto fóra do horario 
habitual de traballo.  

 b/ Aquelas que son motivadas  por circunstancias imprevistas, sobrevidas dentro do 
horario habitual, onde a resolución resulte inaprazábel por razón da salvagarda da 
sanidade ou do benestar dos animais ou da seguridade alimentaria das producións 
gandeiras, e que por iso  requiren da prolongación ou adaptación da xornada con 
actuación efectiva  fóra do horario habitual do funcionario.  

III.- Organización para a prestación de servizos fora do horario habitual  

a.- Actuacións Programables 

a1/ Para a cobertura de necesidades de realización efectiva de servizos veterinarios en 
actuacións programables  o/a  xefe/a provincial do Servizo de Gandaría,  a proposta dos/as  
xefes/as  de área territoriais, aprobará trimestralmente un “Cadrante de Servizos 
Especiais” coa distribución de servizos a realizar necesarias para atender ás actuacións de 
control oficial en feiras, concursos e certames gandeiros que estea previsto celebrar  fóra 
dos horarios habituais no ámbito de cada área veterinaria.  Os servizos distribuiranse de 
xeito equilibrado entre todo o persoal con función inspectora, adscrito á área veterinaria 
onde se celebre a concentración. Aos efectos de evitar sobrecarga de asignación de 
servizos fóra de horario sobre o persoal dunha mesma área, os  xefes provinciais poderán 
incluír dentro deste cadrante a persoal destinado no servizo provincial. 
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a2/ Cando por razón do aseguramento da sanidade, do benestar dos animais ou da 
seguridade alimentaria nas producións gandeiras, se considere necesaria programar 
actuacións efectivas de control oficial, no ámbito da área veterinaria,  fóra dos horarios 
habituais, á proposta de cada xefe/a  de área  territorial, o/a xefe/a do servizo provincial 
de gandaría poderá aprobar  “Cadrantes Adicionais de Servizos Especiais” en cuxa 
realización participará o persoal veterinario adscrito á área de referencia, podendo ser 
reforzado por persoal destinado en servizo provincial. 

a3/ Nos laboratorios de apoio de Guísamo e Salcedo, o/a xefe /a de servizo provincial de 
Gandaría, ou no Laboratorio de Sanidade e Produción Animal de Galiza o/a director/a,  
poderán  asignar a realización de actuacións puntuais, programadas fóra dos horarios 
habituais, en apoio de operativos especiais de actuación realizados polos servizos 
veterinarios dependentes da Consellaría do Medio Rural en razón do aseguramento da 
sanidade animal ou da seguridade das producións gandeiras en circunstancias de alerta 
sanitaria, ou necesidade derivada das peculiaridades da actuación de equipos veterinarios 
de campo en explotacións extensivas de difícil control.  

a4/ No marco de campañas divulgativas, accións formativas, organización de actuacións 
sectoriais, ou outras circunstancias poderanse programar actuacións puntuais efectivas do 
persoal veterinario fora dos horarios habituais. Para iso os/as xefes/as do servizo 
correspondente, por iniciativa propia ou á proposta de xefes de área adscritos ao servizo, 
poderán aprobar a realización destas actuacións puntuais no ámbito de área, no caso dos 
veterinarios das OACS, e provincial, no caso dos veterinarios dos servizos provinciais. 

a5/ A realización efectiva das actuacións especiais, deberá acreditarse mediante 
presentación de acta e certificación diante do/a xefe/a do servizo correspondente que 
dará conta diso á subdirección xeral de Gandaría. No caso das actuacións realizadas por 
persoal destinado no LASAPAGA, o Director do Laboratorio será responsábel de verificar e 
certificar as actuacións diante da subdirección xeral de Gandaría. 

b.Actuacións non programables 

 

b.1/ Prolongación-adaptación horaria 

b.1.1/ Cando  dentro do horario habitual sucedan  circunstancias imprevistas  cuxa 
resolución a criterio do/a veterinario/a  actuante, resulte inaprazábel por razón da 
salvagarda da sanidade ou do benestar dos animais ou da seguridade alimentaria das 
producións gandeiras,  e que por iso  requiren da prolongación da xornada fóra do horario 
habitual do/a  funcionario/a, o/a veterinario/a actuante deberá informar das 
circunstancias ao/á xefe/a de área correspondente quen recabará os datos precisos para 
autorizar a prolongación horaria, informando delo ao/á xefe/a do servizo provincial de 
gandaría, solicitando autorización para a prolongación horaria. 

b.1.2/ O/A xefe/a de servizo provincial de Gandaría a proposta do da O/A xefe de área 
territorial ou sectorial, ou por iniciativa propia, ou no seu caso os/as xefes de servizo de 
Sanidade Animal e de Seguridade Alimentaria nas Producións Gandeiras, ante a 
constatación de circunstancias imprevistas cuxa resolución, resulte inaprazábel por razón 
da salvagarda da sanidade ou do benestar dos animais ou da seguridade alimentaria das 
producións gandeiras, poderá ordenar, directamente ou a través do xefe de área 
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correspondente,  que persoal veterinario, incluído no Sistema de Alerta Veterinaria , 
realice  actuacións directas ou de apoio ao control oficial que requiran da prolongación 
fóra do horario habitual.  O/A Xefe/a de servizo provincial de Gandaría ordenará 
prioritariamente a realización destas actuacións ao persoal que se atope cubrindo quendas 
de localización na demarcación onde deba realizarse esta actuación, e en todo caso este 
persoal prestará todo o apoio necesario coa finalidade de reducir ao mínimo posible a 
prolongación horaria do persoal afectado pola orde.  

b.1.3/ O/A Director/a do LASAPAGA, ante situacións de especial gravidade para a sanidade 
animal, que requiran unha actuación urxente do persoal do laboratorio co obxecto de 
ditaminar no menor espazo de tempo posible sobre una mostra recibida, poderá ordenar 
que o persoal funcionario destinado na área que deba realizar o dítame adapte o seu 
horario á necesidade sobrevida.  

b.2 Quendas de localización 

b.2.1/Para o persoal integrado no Sistema de Alerta Veterinaria destinado nos servizos 
provinciais e nas áreas e comarcas, establécense dous tipos de quendas de localización 
dentro do “Servizo de Alerta Veterinaria Continuada” deseñado para a atender as 
incidencias relacionadas co control oficial en materia de sanidade, benestar animal e 
seguridade nas producións gandeiras, que poidan suceder fora dos horarios habituais do 
persoal veterinario: 

Quendas de tardes: Desenvólvense de luns a xoves coa seguinte banda horaria; dende 
as 15 hs. ata as 22hs en días non festivos e de 8hs a 22hs en días festivos. 

Quendas de fin de semana: Desenvólvense dende o venres até o domingo coa seguinte 
banda horaria; dende as 15 hs ás 22hs do  venres, e dende as 8hs ás 22hs dos sábados 
e domingos. No caso de que o venres sexa  festivo a localización deberá ampliarse nese 
día entre as 8 hs e as 22hs. 

b.2.2/  No sistema de Alerta Veterinaria os/as xefes/as de área territorial dos servizos 
veterinarios oficiais da consellaría do Medio Rural os/as xefes/as do Servizo Provincial de 
Gandaría así como os/as xefes/as de servizos centrais estarán obrigados á realización de 
servizos de apoio en funcións de coordinación durante as tardes,os fins de semana e 
festivos 

b.2.3/ Os/As  veterinarios/as permanecerán localizados a través de teléfonos móbiles 
postos a súa disposición pola administración, onde recibirán as notificacións de incidencias 
canalizadas a través do teléfono do CIAG, da propia estrutura dos SSVVOO, ou no seu caso 
das forzas e corpos de seguridade. 

b.2.4/ O/A veterinario/a  unha vez recibida a información deberá realizar a correspondente 
análise de risco en dependencia de cuxo resultado,poderá optar por xestionar a incidencia 
a través da mesma vía telefónica, ou desprazarse para resolver a incidencia “in situ”.  

b.2.5/ O número de veterinarios/as que se considera suficiente para asumir as quendas de 
localización no ámbito provincial, dentro do “Servizo de Alerta Veterinaria Continuada” en 
circunstancias normais estímase en 3 nas provincias de Ourense e Pontevedra, e en 5 nas 
de A Coruña e Lugo. Este número poderá ser incrementado puntualmente por resolución 
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da dirección xeral competente, oídas as organizacións sindicais, en circunstancias de crise 
sanitaria declarada. 

b.2.6/ Para cubrir as necesidades do “Servizo de Alerta Veterinaria Continuada” asígnaselle 
a  todo o persoal inspector veterinario destinado no ámbito das áreas-comarcas  
veterinarias e das provincias un total anual de 5 quendas de localización de tardes e outras 
5 de fin de semana. Pola súa banda os/as xefes/as de área dos servizos provinciais deberán 
realizar anualmente 3 quendas de tardes e outras dúas de fin de semana.   

b.2.7/ O cadrante de quendas asignadas ao persoal veterinario a proposta dos xefes de 
área territoriais deberá ser aprobado para cada trimestre polo/a Xefe/a de servizo 
provincial de Gandaría e comunicado con antelación suficiente aos afectados, 
correspondendo a lo menos unha quenda por trimestre. 

b.2.8/ Aos/as  veterinarios/as destinados nos servizos provinciais de Gandaría que se lle 
asigne a realización de quendas de localización, asignaráselle en cada caso un ámbito 
territorial de actuación de referencia que será preferentemente o territorio dunha área 
veterinaria. Aos veterinarios destinados nas comarcas dunha área veterinaria 
asignáraselles preferentemente como ámbito de actuación o da propia área veterinaria á 
que pertenza a comarca onde está destinado, podendo asignárselle o territorio doutra 
área, preferentemente limítrofe cando o nº de efectivos daquela non sexa abondo para 
cubrir durante todas as semanas do ano a realización de quendas de localización coa ratio 
establecido no punto 4.  

b.2.9/ Se as circunstancias sobrevidas o fan necesario, o/a veterinario/a que deba realizar 
una actuación efectiva  nunha área concreta, poderá recabar e deberá recibir o apoio 
doutro que se atope cumprindo quenda de localización no ámbito da mesma provincia, 
preferentemente nunha área lindante. 

b.2.10/ Para atender as actuacións efectivas derivadas do sistema de atención continuada 
de alerta técnica existente no LASAPAGA, establécense dous tipos de quendas: 

Quendas de tardes: Desenvólvense de luns a venres coa seguinte banda horaria; dende as 
15 hs. do día de inicio ata as 8hs do día seguinte e así sucesivamente até ás 8hs do venres. 
Caso de coincidir un día festivo, a quenda inclúe ás 24hs do festivo. 

Quendas de fin de semana: Desenvólvense dende ás 15 hs do venres até ás 8hs do luns de 
xeito ininterrompido. 

b.2.11/ Os/As  veterinarios/as permanecerán localizados a través de teléfonos móbiles 
postos a súa disposición pola administración, onde recibirán as alertas técnicas enviadas 
dende o sistema de seguridade do laboratorio. Á recepción da alerta seguirase o 
procedemento establecido no protocolo de seguridade e no seu caso será necesario 
desprazarse fisicamente ao centro.  

b.2.12/ O persoal destinado no LASAPAGA deberán cubrir 4 quendas anuais de tarde e de 
fin de semana, para atender as alertas técnicas que poidan xurdir. 

A realización efectiva de actuacións “in situ” derivadas de necesidades sobrevidas dentro 
do sistema de alerta “ Veterinaria”, deberán acreditarse mediante presentación de acta e 
certificación diante do/a  xefe/a de servizo provincial. As realizadas dentro do sistema de 
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alerta “ Técnica do Lasapaga” serán verificadas e certificadas polo/a director/a do centro. 
Nos dous casos darán conta diso diante da subdirección xeral de Gandaría. 

 

IV Retribución e compensacións horaria polos servizos efectivos prestados.  

A dispoñibilidade para a realización efectiva de actuacións fóra da xornada habitual, e para 
a participación nas quendas de localización considérase unha condición inherente ao 
desempeño das función dos posto de traballo de veterinario con función inspectora, polo 
que se retribuirá de xeito estábel e continuado a través do  complemento específico, 
segundo a cualificación de cada posto na Relación de Postos de Traballo de conformidade 
co disposto no “Acordo para a ordenación e mellora dos servizos veterinarios oficiais da 
Xunta de Galicia” 

A realización de actuacións fóra da xornada habitual, como consecuencia da aplicación do 
exposto nos apartados anteriores, darán dereito á percepción dun complemento de 
produtividade cuxo importe se calculará  en relación directa coas horas ou fraccións de 
hora efectivamente empregadas, computando como o tempo necesario por cada 
actuación efectiva o empregado polo/a funcionario/a tomando como punto de inicio e 
final  da actuación a localización da OAC onde estea destinado. Fíxase un valor de 22 euros 
hora establecendo un mínimo de 3 horas por saída.  

 

V. Disposición transitoria 

Mentres non se desenvolva o regulamento de funcións ou se modifiquen as 
correspondentes Relación de Postos de Traballo revisarase o complemento específico dos 
postos de nivel 20, 22 ,25 e 26 da Consellería do Medio Rural non incluídos no Sistema de 
Alerta incorporando  á produtividade que viñeran percibindo, a fin de evitar una 
diminución das retribucións percibidas polo persoal que ocupa estes postos. A estes 
efectivos seralles de aplicación o sistema de gardas e a dispoñibilidade establecida no 
acordo asinado o 14 de xuño do 2001 sobre determinadas condicións especiais de traballo 
dos veterinarios adscritos á consellería competente en materia agraria, que se manterá 
vixente  

 

VI Disposición derrogatoria 

Quedan sen efectos tódolos pactos ou acordos anteriores que versen sobre as mesmas 
materias. Agás ó previsto no apartado 6 “mobilidade do persoal dos servizos veterinarios 
oficiais” do acordo asinado o 14 de xuño do 2001 sobre determinadas condicións especiais 
de traballo dos veterinarios adscritos á consellería competente en materia agraria, que se 
manterá vixente.  
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Anexo III  catalogación dos postos 

 

 

 

 

    

 C. SANIDADE 

POSTOS EFECTIVOS NIVEL 

IMPORTE INDIVIDUAL 

BASICAS+COMPLEMENTO 
ESPECIFICO+COMPLEMENTO 

DESTINO 

Mat. e lonxas         112 24 37.353,35 

Comarca              150 24 35.453,35 

Asesores tec.         3 24 36.925,63 

DTSIA                  14 25 38.501,16 

Xefe Zona             13 26 41.003,02 

 MEDIO RURAL 
  39 22 30.956,96 

  166 24 35.453,35 

  3 25 38.501,16 

  10 25 38.000,95 

  42 26 41.003,02 

  1 26 40.577,04 

MEDIO AMBIENTE 
  1 22 30.956,96 

  4 22 30.956,96 

  13 25 35.453,35 

  7 26 37.912,44 

PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS 
  1 22 30.956,96 

  12 24 35.453,35 

  21 24 35.453,35 

  2 24 35.453,35 

    

Efectivo en Alerta 
Veterinaria    

Postos redistribuidos   

    


