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MODIFICACIÓN DO DECRETO 37/2006

infórmaTE
Persoal funcionario e laboral

No DOG do luns 19 de setembro publicouse o  Decreto 124/2016 que modifica parcialmente  o Decreto 
37/2006 que regula o procedemento para a provisión con carácter temporal de postos reservados tanto 
ao persoal funcionario (agás escalas sanitarias) como ao persoal laboral.


NOVAS MÁIS IMPORTANTES DO DECRETO 124/2016 EN COMPARACIÓN CO DECRETO 37/2006: 

Suprímense  as comisións permanentes provinciais  

Modificación de ámbitos e datos persoais


As persoas inscritas nas listas que desexen cambiar de ámbito ou modificar os seus datos persoais 
deberán facelo mediante unha solicitude con presentación electrónica. O modelo de solicitude estará á 
disposición das persoas interesadas no portal web corporativo da Xunta de Galicia. As solicitudes 
poderán presentarse:


1. Para cambio de ámbito: no mes de xaneiro de todos os anos; producirán efectos na xestión das 
listas a partir do 1 de marzo seguinte.


2. Para cambio de datos persoais: en calquera momento; producirán efectos na xestión das listas 
desde o día seguinte ao da súa presentación ( entrará en vigor aos tres meses da publicación en DOG 
19-09-2016)


Exceptúase da presentación electrónica obrigatoria a comunicación do número de teléfono móbil, 
que tamén se poderá presentar en calquera dos lugares previstos no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de 
novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, 
ou norma que a substitúa, mediante modelo normalizado que se poderá descargar no portal web 
corporativo da Xunta de Galicia www.xunta.gal. Estas solicitudes non electrónicas producirán efectos 
transcorridos 15 días naturais contados desde a data de presentación».
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 Comunicación de número de teléfono móbil:  
As persoas integrantes das listas están obrigadas a comunicalo para poder presentar as solicitudes de 
modificación de  ámbitos, de datos persoais, de suspensión e de restablecemento de chamamentos. A 
partir da entrada en vigor deste decreto non se terán en conta nin producirán efectos as referidas 
solicitudes en canto non se facilite un número de teléfono móbil. 


 Permite a renuncia sen penalización a un posto nos seguintes casos :


- Cando a  discapacidade impide ou limita  substancialmente o desempeño das funcións do 
posto.

-Cando o  posto ten xornada igual ou inferior a metade da xornada ordinaria  unha vez 
transcurridos 6 meses dende a data de inicio do contrato.

-Cando o posto é fixo-discontinuo e ten un periodo de actividade igual ou inferior a 6 meses

Nos dous últimos caso será preciso presentar un aviso previo de renuncia con 20 días naturais de 
antelación a data da renuncia.


As persoas penalizadas que desexen volver as listas poderán solicitar telemáticamente a 
reincorporación. A solicitude terá efecto:


-transcurrido 1 ano da data de penalización si se fai durante o periodo de penalización;

-ao día seguinte da presentación si se fai unha vez rematada a penalización


 A suspensión de chamamentos : 

Debe facerse telemáticamente e terá efecto ao día seguinte da súa presentación (entrará en vigor 
aos tres meses da publicación en DOG -19-09-2016)


 Será preciso pedir a reincorporación para volver as listas despois de ter pedido unha suspensión. 
(Esta petición terá efecto aos 30 días naturais).
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