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1. L E I  4 0 / 2 0 1 5 ,  D O  R É X I M E 
X U R ÍD I C O  D O  S E C T OR  P ÚB L IC O

(EXTRACTO)



Artigo 1. Obxecto.

A presente lei establece e regula as bases do réxime xurídico das administracións  públicas, os principios do 
sistema de responsabilidade das administracións públicas e da potestade sancionadora, así como a organización e 
funcionamento da Administración xeral do Estado e do seu sector público institucional para o desenvolvemento 
das súas actividades.

Artigo 2. Ámbito subxectivo.

1. A presente lei aplícase ao sector público, que comprende:

a) A Administración xeral do Estado.
b) As administracións das comunidades autónomas.
c) As entidades que integran a Administración local.
d) O sector público institucional.

2. O sector público institucional está integrado:

[...]

Artigo 3. Principios xerais.

1. As administracións públicas serven con obxectividade os intereses xerais e actúan de acordo cos principios 
de eficacia, xerarquía, descentralización, desconcentración e coordinación, con sometemento pleno á Constitución, 
á lei e ao dereito.

Deberán respectar na súa actuación e relacións os seguintes principios:

a) Servizo efectivo aos cidadáns.
b) Simplicidade, claridade e proximidade aos cidadáns.
c) Participación, obxectividade e transparencia da actuación administrativa.
d) Racionalización e axilidade dos procedementos administrativos e das actividades materiais de xestión.
e) Boa fe, confianza lexítima e lealdade institucional.
a) Responsabilidade pola xestión pública.
a) Planificación e dirección por obxectivos e control da xestión e avaliación dos resultados das políticas 
públicas.

b) Eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados. Economía, suficiencia e adecuación estrita dos 
medios aos fins institucionais.

i) Eficiencia na asignación e utilización dos recursos públicos.
j) Cooperación, colaboración e coordinación entre as administracións públicas.

2. As administracións públicas relacionaranse entre si e cos seus órganos, organismos públicos e  
entidades  vinculados  ou  dependentes  a  través  de  medios  electrónicos,  que  aseguren  a 
interoperabilidade  e seguranza  dos sistemas e  solucións  adoptadas por  cada unha delas,  garantirán a 
protección dos datos de carácter persoal e  facilitarán preferentemente a prestación conxunta de servizos 
aos interesados.

3. Baixo a dirección do Goberno da Nación, dos órganos de goberno das comunidades autónomas 
e  dos  correspondentes  das  entidades  locais,  a  actuación  da  Administración  pública  respectiva 
desenvólvese para alcanzar os obxectivos que establecen as leis e o resto do ordenamento xurídico.

4. Cada unha das administracións públicas do artigo 2 actúa para o cumprimento dos seus fins con 
personalidade xurídica única.

Artigo 4. Principios de intervención das administracións públicas para o desenvolvemento dunha actividade.

1. As administracións públicas que, no exercicio das súas respectivas competencias, establezan medidas que 
limiten  o  exercicio  de  dereitos  individuais  ou colectivos  ou  exixan  o cumprimento de requisitos para o 
desenvolvemento dunha actividade, deberán aplicar o principio de proporcionalidade e escoller a medida 
menos restritiva, motivar a súa  necesidade para a protección do interese público, así como xustificar a 
súa adecuación para lograr os fins que se perseguen, sen que en ningún caso se produzan diferenzas de 
trato discriminatorias. Así mesmo, deberán avaliar periodicamente os efectos e resultados obtidos.

2. As administracións públicas velarán polo cumprimento dos requisitos previstos na lexislación que resulten 
aplicables, para o cal poderán, no ámbito das súas respectivas competencias e cos límites establecidos na 



lexislación de protección de datos de carácter persoal, comprobar, verificar, investigar e inspeccionar os 
feitos, actos, elementos, actividades, estimacións e demais circunstancias que foren necesarias.

[...]

Sección 4. ª Abstención e recusación

Artigo 23. Abstención.

1. As autoridades e o persoal ao servizo das administracións en que se dean algunhas das circunstancias 
sinaladas no número seguinte absteranse de intervir no procedemento e comunicarano ao seu superior inmediato, 
quen resolverá o procedente.

2. Son motivos de abstención os seguintes:

a) Ter interese persoal no asunto de que se trate ou noutro en cuxa resolución poida  influír a daquel; ser 
administrador de sociedade ou entidade interesada, ou ter cuestión litixiosa pendente con algún interesado.

b) Ter un vínculo matrimonial ou situación de feito asimilable e o parentesco de consanguinidade dentro do 
cuarto grao ou de afinidade dentro do segundo, con calquera  dos interesados, cos administradores de 
entidades ou sociedades interesadas e tamén  cos asesores, representantes legais ou mandatarios que 
interveñan no procedemento, así como compartir despacho profesional ou estar asociado con estes para o 
asesoramento, a representación ou o mandato.

c) Ter amizade íntima ou inimizade manifesta con algunha das persoas mencionadas na alínea anterior.
d) Ter intervido como perito ou como testemuña no procedemento de que se trate.
e) Ter relación de servizo con persoa natural ou xurídica interesada directamente no asunto, ou terlle prestado 
nos dous últimos anos servizos profesionais de calquera tipo e en calquera circunstancia ou lugar.

3. Os órganos xerarquicamente superiores a quen se encontre nalgunha das  circunstancias sinaladas no 
punto anterior poderán ordenarlle que se absteña de toda intervención no expediente.

4. A actuación de autoridades e persoal ao servizo das administracións públicas nos cales concorran motivos de 
abstención non implicará, necesariamente e en todo caso, a invalidez dos actos en que interviñesen.

5. A non abstención nos casos en que concorra algunha desas circunstancias dará lugar á responsabilidade 
que proceda.

Artigo 24. Recusación.

1. Nos casos previstos no artigo anterior,  os interesados poderán promover  recusación en calquera 
momento da tramitación do procedemento.

2. A recusación presentarase por medio dun escrito en que se expresará a causa ou causas en que se funda.
3. No día seguinte o recusado manifestará ao seu inmediato superior se se dá ou non nel a causa alegada. No 
primeiro caso, se o superior aprecia a concorrencia da causa de recusación, acordará a súa substitución acto 
seguido.

4. Se o recusado nega a causa de recusación, o superior resolverá no prazo de tres días, logo dos informes 
e comprobacións que considere oportunos.

5. Contra as resolucións adoptadas nesta materia non caberá recurso, sen prexuízo  da posibilidade de 
alegar a recusación ao interpor o recurso que proceda contra o acto que poña fin ao procedemento.

CAPÍTULO III

Principios da potestade sancionadora 

Artigo 25. Principio de legalidade.

1. A  potestade  sancionadora  das  administracións  públicas  exercerase  cando  fose  expresamente 
recoñecida por unha norma con rango de lei,  con aplicación do  procedemento previsto para o seu 
exercicio  e  de  acordo  co  establecido  nesta  lei  e  na  Lei  de  procedemento  administrativo  común  das 
administracións públicas e, cando se trate de entidades locais, de conformidade co disposto no título XI da 
Lei 7/1 985, do 2 de abril.

2. O exercicio da potestade sancionadora corresponde aos órganos administrativos que a teñan 
expresamente atribuída por disposición de rango legal ou regulamentario.

3. As  disposicións  deste  capítulo  serán  extensivas  ao  exercicio  polas  administracións  públicas  da  súa 
potestade  disciplinaria  respecto  do  persoal  ao seu  servizo,  calquera  que  sexa  a  natureza  xurídica  da 



relación de emprego.
4. As disposicións deste capítulo non serán de aplicación ao exercicio polas administracións públicas 
da  potestade  sancionadora  respecto  dos  que  estean  vinculados  a  elas  por  relacións  reguladas  pola 
lexislación de contratos do sector público ou pola lexislación patrimonial das administracións públicas.

Artigo 26. Irretroactividade.

1. Serán de aplicación as disposicións sancionadoras vixentes no momento de se produciren os feitos que 
constitúan infracción administrativa.

2. As disposicións sancionadoras producirán efecto retroactivo en canto favorezan o presunto infractor ou o 
infractor, tanto no referido á tipificación da infracción como á  sanción e os seus prazos de prescrición, 
mesmo respecto das sancións pendentes de cumprimento ao entrar en vigor a nova disposición.

Artigo 27. Principio de tipicidade.

1. Só constitúen infraccións administrativas as vulneracións do ordenamento xurídico  previstas  como tales 
infraccións por unha lei, sen prexuízo do disposto para a  Administración local no título XI da Lei 7/1 
985, do 2 de abril.

As infraccións administrativas serán clasificadas pola lei en leves, graves e moi graves.
2. Unicamente pola comisión de infraccións administrativas poderán imporse sancións que, en todo 
caso, estarán delimitadas pola lei.

3. As  disposicións  regulamentarias  de  desenvolvemento  poderán  introducir  especificacións  ou 
graduacións ao cadro das infraccións ou sancións establecidas legalmente que, sen constituíren novas 
infraccións ou sancións, nin alteraren a natureza  ou límites das que a lei establece, contribúan á máis 
correcta identificación das condutas ou á máis precisa determinación das sancións correspondentes.

4. As normas definidoras de infraccións e sancións non serán susceptibles de aplicación analóxica.

Artigo 28. Responsabilidade.

1. Só poderán  ser  sancionadas  por  feitos  constitutivos  de  infracción  administrativa  as  persoas  físicas  e 
xurídicas, así como, cando unha lei lles recoñeza capacidade de obrar, os grupos de afectados, as unións e 
entidades  sen  personalidade  xurídica  e  os  patrimonios  independentes  ou  autónomos,  que  resulten 
responsables deles a título de dolo ou culpa.

2. As responsabilidades administrativas que deriven da comisión dunha infracción serán compatibles coa 
exixencia ao infractor da reposición da situación alterada por el ao seu estado orixinario, así como coa 
indemnización  polos  danos  e  perdas  causadas,  que  será  determinada  e  exixida  polo  órgano  a  que 
corresponda o exercicio da potestade sancionadora. Se non se satisfixer a indemnización no prazo que 
para o efecto se  determine en función da súa contía, procederase na forma prevista no artigo 101 da Lei do 
procedemento administrativo común das administracións públicas.

3. Cando o cumprimento dunha obriga establecida por unha norma con rango de lei  corresponda a varias 
persoas conxuntamente, responderán de forma solidaria das infraccións que, se for o caso, se cometan e 
das  sancións  que  se  impoñan.  Non  obstante,  cando  a  sanción  sexa  pecuniaria  e  sexa  posible, 
individualizarase na resolución en función do grao de participación de cada responsable.

4. As leis reguladoras dos distintos réximes sancionadores poderán tipificar como infracción o incumprimento 
da obriga de previr  a comisión de infraccións administrativas  polos que se encontren suxeitos a unha 
relación de dependencia ou vinculación. Así mesmo, poderán prever os supostos en que determinadas 
persoas responderán do  pagamento das sancións pecuniarias impostas aos que delas dependan ou 
estean vinculadas.

Artigo 29. Principio de proporcionalidade.

1. As sancións administrativas, sexan ou non de natureza pecuniaria, en ningún caso poderán implicar, directa ou 
subsidiariamente, privación de liberdade.

2.  O establecemento de sancións pecuniarias deberá prever  que a comisión das  infraccións tipificadas non 
resulte máis beneficiosa para o infractor que o cumprimento das normas infrinxidas.

3.  Na  determinación  normativa  do  réxime  sancionador,  así  como  na  imposición  de  sancións  polas 
administracións públicas, deberase observar a debida idoneidade e necesidade da sanción que se vaia impor e 
a súa adecuación á gravidade do feito constitutivo da infracción. A graduación da sanción considerará especialmente 
os seguintes criterios:

a) O grao de culpabilidade ou a existencia de intencionalidade.



b) A continuidade ou persistencia na conduta infractora.
c) A natureza dos prexuízos causados.
d) A reincidencia, por cometer no termo dun ano máis dunha infracción da mesma natureza cando así fose 
declarado por resolución firme en vía administrativa.

4. Cando o xustifique a debida adecuación entre a sanción que deba aplicarse coa gravidade do feito constitutivo 
da infracción e as circunstancias concorrentes, o órgano competente para resolver poderá impor a sanción no grao 
inferior.

5. Cando da comisión dunha infracción derive necesariamente a comisión doutra ou outras, deberase impor 
unicamente a sanción correspondente á infracción máis grave cometida.

6. Será sancionable, como infracción continuada, a realización dunha pluralidade de  accións ou omisións que 
infrinxan o mesmo ou semellantes preceptos administrativos, en  execución dun plan preconcibido ou aproveitando 
idéntica ocasión.

Artigo 30. Prescrición.

1. As infraccións e sancións prescribirán segundo o disposto nas leis que as establezan. Se estas non 
fixan prazos de prescrición, as infraccións moi graves prescribirán aos tres anos, as graves aos dous anos e as 
leves aos seis meses; as sancións impostas por faltas moi graves prescribirán aos tres anos, as impostas 
por faltas graves aos dous anos e as impostas por faltas leves ao ano.

2. O prazo de prescrición das infraccións comezarase a contar desde o día en que a infracción se cometeu. No 
caso de infraccións continuadas ou permanentes, o prazo comezará a correr desde que finalizou a conduta 
infractora.

Interromperá a prescrición a iniciación, con coñecemento do interesado, dun procedemento administrativo 
de natureza sancionadora, e o prazo de prescrición reiniciarase se o expediente sancionador estivese paralizado 
durante máis dun mes por causa non imputable ao presunto responsable.

3. O prazo de prescrición das sancións comezarase a contar desde o día seguinte a aquel en que sexa 
executable a resolución por que se impón a sanción ou cando transcorrese o prazo para recorrer contra 
ela.

Interromperá a prescrición a iniciación, con coñecemento do interesado, do procedemento de execución, 
e volverá transcorrer o prazo se aquel está paralizado durante máis dun mes por causa non imputable ao infractor.

No caso de desestimación presunta do recurso de alzada interposto contra a resolución  por que se impón a 
sanción, o prazo de prescrición da sanción comezarase a contar desde o día seguinte a aquel en que finalice o prazo 
legalmente previsto para a resolución do dito recurso.

Artigo 31. Concorrencia de sancións.

1. Non se poderán sancionar os feitos que o teñan sido penal ou administrativamente, nos casos en que se 
aprecie identidade do suxeito, feito e fundamento.

2. Cando un órgano da Unión Europea impuxese unha sanción polos mesmos feitos,  e sempre que non 
concorra a identidade de suxeito e fundamento, o órgano competente para resolver deberá tela en conta 
para efectos de graduar a que, se for o caso, deba impor, e poderá minorala, sen prexuízo de declarar a 
comisión da infracción.



2. L E I  39 / 2 0 1 5 ,  D O  P R OC ED E M EN T O 
A D M I N I S TR A T I V O  C O M Ú N  D A S 
A D M I N I S TR A C I ÓN S  PÚ B L I C A S

(EXTRACTO)



TÍTULO PRELIMINAR Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto da leí.

1. A presente lei  ten por obxecto regular os requisitos de validez e eficacia dos actos 
administrativos, o procedemento administrativo común a todas as administracións públicas, 
incluíndo  o  sancionador  e  o  de  reclamación  de  responsabilidade  das  administracións 
públicas, así como os principios a que se debe axustar o exercicio da iniciativa lexislativa e 
da potestade regulamentaria.
2.  Só  mediante  lei,  cando  resulte  eficaz,  proporcionado  e  necesario  para  a 
consecución dos fins propios do procedemento, e de maneira motivada, se poderán incluír 
trámites  adicionais  ou  distintos  dos  establecidos  nesta  lei.  Regulamentariamente  poderanse 
establecer  especialidades  do  procedemento  referidas  aos  órganos  competentes,  prazos 
propios do procedemento concreto por razón da materia, formas de iniciación e terminación, 
publicación e informes que cumpra solicitar.

Artigo 2. Ámbito subxectivo de aplicación.

1. A presente lei aplícase ao sector público, que comprende:

a) A Administración xeral do Estado.
b) As administracións das comunidades autónomas.
c) As entidades que integran a Administración local.
d) O sector público institucional.

2. O sector público institucional está integrado:

[...]

3. Teñen a consideración de administracións públicas a Administración xeral do Estado, 
as  administracións  das  comunidades  autónomas,  as  entidades  que  integran  a 
Administración  local,  así  como os  organismos  públicos  e  entidades de  dereito  público 
previstos na alínea a) do número 2 anterior.
[...]

Artigo 5. Representación.

1. Os  interesados  con  capacidade  de  obrar  poderán  actuar  por  medio  de 
representante, co cal se entenderán as actuacións administrativas, salvo manifestación 
expresa en contra do interesado.

2. As persoas físicas con capacidade de obrar e as persoas xurídicas, sempre que isto 
estea previsto nos seus estatutos, poderán actuar en representación doutras ante as 
administracións públicas.

3. Para formular solicitudes, presentar declaracións responsables ou comunicacións, interpor 
recursos,  desistir  de  accións  e  renunciar  a  dereitos  en  nome doutra  persoa,  deberá 
acreditarse a representación. Para os actos e xestións de mero trámite presumirase aquela 
representación.

4. A representación poderá acreditarse mediante calquera medio válido en dereito que 
deixe constancia fidedigna da súa existencia.
Para  estes  efectos,  entenderase  acreditada  a  representación  realizada  mediante 
apoderamento apud acta efectuado por comparecencia persoal ou comparecencia 
electrónica na correspondente sede electrónica, ou a través da acreditación da súa 
inscrición  no  rexistro  electrónico  de  apoderamentos  da  Administración  pública 
competente.

5. O  órgano  competente  para  a  tramitación  do  procedemento  deberá  incorporar  ao 
expediente administrativo acreditación da condición de representante e dos poderes 
que ten recoñecidos nese momento. O documento electrónico que acredite o resultado 
da consulta ao rexistro electrónico de apoderamentos correspondente terá a condición 
de acreditación para estes efectos.



6. A falta ou insuficiente acreditación da representación non impedirá que se teña por realizado o 
acto de que se trate, sempre que se presente aquela ou se emende o defecto dentro do 
prazo de dez días que deberá conceder para o efecto o órgano administrativo, ou dun 
prazo superior cando as circunstancias do caso así o requiran.

7. As administracións públicas poderán habilitar con carácter xeral ou específico persoas 
físicas  ou  xurídicas  autorizadas  para  a  realización  de  determinadas  transaccións 
electrónicas en representación dos interesados. A dita habilitación deberá especificar as 
condicións e obrigas a que se comprometen os que así adquiran a condición de 
representantes, e determinará a presunción de validez da representación salvo que a 
normativa  de  aplicación  prevexa  outra  cousa.  As  administracións  públicas  poderán 
requirir, en calquera momento, a acreditación da dita representación. Non obstante, sempre 
poderá comparecer o interesado por si mesmo no procedemento.

[...]

CAPÍTULO II

Identificación e sinatura dos interesados no procedemento administrativo 

Artigo 9. Sistemas de identificación dos interesados no procedemento.

1.  As  administracións  públicas  están  obrigadas  a  verificar  a  identidade  dos 
interesados no procedemento administrativo mediante a comprobación do seu nome e 
apelidos  ou  denominación  ou  razón  social,  segundo  corresponda,  que  consten  no 
documento nacional de identidade ou documento identificativo equivalente.
2. Os interesados poderán identificarse electronicamente ante as administracións públicas 
a través de calquera sistema que conte cun rexistro previo como usuario que permita 
garantir a súa identidade. En particular, serán admitidos os sistemas seguintes:
a) Sistemas baseados en certificados electrónicos recoñecidos ou cualificados de sinatura 

electrónica  expedidos  por  prestadores  incluídos  na  «Lista  de  confianza  de 
prestadores  de  servizos  de  certificación».  Para  estes  efectos,  enténdense 
comprendidos entre os citados certificados electrónicos recoñecidos ou cualificados os 
de persoa xurídica e de entidade sen personalidade xurídica.

b) Sistemas baseados en certificados electrónicos recoñecidos ou cualificados de selo 
electrónico expedidos por prestadores incluídos na «Lista de confianza de prestadores 
de servizos de certificación».

c) Sistemas de clave concertada e calquera outro sistema que as administracións públicas 
consideren válido, nos termos e condicións que se establezan.

Cada Administración pública poderá determinar se só admite algún destes sistemas para 
realizar determinados trámites ou procedementos, ben que a admisión dalgún dos sistemas 
de identificación previstos na alínea c) suporá a admisión de todos os previstos nas alíneas 
a) e b) anteriores para ese trámite ou procedemento.
3. En todo caso, a aceptación dalgún destes sistemas pola Administración xeral do Estado 
servirá para acreditar fronte a todas as administracións públicas, salvo proba en contrario, a 
identificación electrónica dos interesados no procedemento administrativo.

Artigo 10. Sistemas de sinatura admitidos polas administracións públicas.

1. Os interesados poderán asinar a través de calquera medio que permita acreditar a 
autenticidade da expresión da súa vontade e consentimento, así como a integridade e 
inalterabilidade do documento.
2. No caso de que os interesados opten por relacionarse coas administracións 
públicas a través de medios electrónicos, consideraranse válidos para efectos de sinatura:
a) Sistemas de sinatura electrónica recoñecida ou cualificada e avanzada baseados  en 

certificados electrónicos recoñecidos ou cualificados de sinatura electrónica expedidos 
por prestadores incluídos na «Lista de confianza de prestadores de servizos de 
certificación». Para estes efectos, enténdense comprendidos entre os citados certificados 
electrónicos recoñecidos ou cualificados os de persoa xurídica e de entidade sen 
personalidade xurídica.

b) Sistemas de selo electrónico recoñecido ou cualificado e de selo electrónico avanzado 
baseados en certificados electrónicos recoñecidos ou cualificados de selo electrónico 



incluídos na «Lista de confianza de prestadores de servizos de certificación».
c) Calquera outro sistema que as administracións públicas consideren válido, nos termos e 

condicións que se establezan.
Cada Administración pública, organismo ou entidade poderá determinar se só admite algúns 
destes sistemas para realizar determinados trámites ou procedementos do seu ámbito de 
competencia.
3.  Cando  así  o  dispoña  expresamente  a  normativa  reguladora  aplicable,  as 
administracións públicas poderán admitir os sistemas de identificación determinados nesta 
lei como sistema de sinatura cando permitan acreditar a autenticidade da expresión da 
vontade e consentimento dos interesados.
4. Cando os interesados utilicen un sistema de sinatura dos previstos neste artigo, a súa 
identidade entenderase xa acreditada mediante o propio acto da sinatura.

Artigo 11. Uso de medios de identificación e sinatura no procedemento administrativo.

1. Con  carácter  xeral,  para  realizar  calquera  actuación  prevista  no  procedemento 
administrativo, será suficiente con que os interesados acrediten previamente a súa 
identidade a través de calquera dos medios de identificación previstos nesta lei.

2. As administracións públicas soamente requirirán aos interesados o uso obrigatorio de 
sinatura para:

a) Formular solicitudes.
b) Presentar declaracións responsables ou comunicacións.
c) Interpor recursos.
d) Desistir de accións.
e) Renunciar a dereitos.

[...]

Artigo 14. Dereito e obriga de relacionarse electronicamente coas administracións públicas.

1.  As  persoas  físicas  poderán  elixir  en  todo  momento  se  se  comunican  coas 
administracións públicas para o exercicio dos seus dereitos e obrigas a través de medios 
electrónicos  ou  non,  salvo  que  estean  obrigadas  a  relacionarse  a  través  de  medios 
electrónicos coas administracións públicas. O medio elixido pola persoa para comunicarse 
coas administracións públicas poderá ser modificado por aquela en calquera momento.

2. En todo caso, estarán obrigados a relacionarse a través de medios electrónicos coas 
administracións  públicas  para  a  realización  de  calquera  trámite  dun  procedemento 
administrativo, ao menos, os seguintes suxeitos:

a) As persoas xurídicas.
b) As entidades sen personalidade xurídica.
c) Os que exerzan unha actividade  profesional  para a  cal  se requira  colexiación 

obrigatoria, para os trámites e actuacións que realicen coas administracións públicas 
no  exercicio da dita actividade profesional.  En todo caso,  dentro deste colectivo 
entenderanse incluídos os notarios e rexistradores da propiedade e mercantís.

d) Os que representen un interesado que estea obrigado a relacionarse 
electronicamente coa Administración.

e) Os empregados das administracións públicas para os trámites e actuacións que 
realicen con elas por razón da súa condición de empregado público, na forma en que 
o determine regulamentariamente cada Administración.

3.  Regulamentariamente,  as  administracións  poderán  establecer  a  obriga  de 
relacionarse con elas a través de medios electrónicos para determinados procedementos 
e  para certos  colectivos  de persoas  físicas  respecto  das  cales,  por  razón  da  súa 
capacidade  económica,  técnica,  dedicación  profesional  ou  outros  motivos,  quede 
acreditado que teñen acceso e dispoñibilidade dos medios electrónicos necesarios.

Artigo 18. Colaboración das persoas.

1. As persoas colaborarán coa Administración nos termos previstos na lei que en cada 
caso resulte aplicable e, na falta de previsión expresa, facilitarán á Administración os 



informes, inspeccións e outros actos de investigación que requiran para o exercicio 
das  súas  competencias,  salvo  que  a  revelación  da  información  solicitada  pola 
Administración  atente contra a  honra,  a intimidade persoal  ou familiar  ou supoña a 
comunicación de datos  confidenciais de terceiros de que teñan coñecemento pola 
prestación de servizos  profesionais de diagnóstico, asesoramento ou defensa, sen 
prexuízo  do  disposto  na  lexislación  en  materia  de  branqueo  de  capitais  e 
financiamento de actividades terroristas.

[...]

Artigo 19. Comparecencia das persoas.

1. A comparecencia das persoas ante as oficinas públicas, xa sexa presencialmente ou 
por medios electrónicos, só será obrigatoria cando así estea previsto nunha norma con 
rango de lei.

2. Nos casos en que proceda a comparecencia, a correspondente citación fará constar 
expresamente  o  lugar,  a  data,  a  hora,  os  medios  dispoñibles  e  o  obxecto  da 
comparecencia, así como os efectos de non atendela.

3. As administracións públicas entregarán ao interesado certificación acreditativa da 
comparecencia cando así o solicite.

Artigo 20. Responsabilidade da tramitación.

1. Os titulares das unidades administrativas e o persoal ao servizo das administracións 
públicas que teñan ao seu cargo a resolución ou o despacho dos asuntos serán 
responsables directos da súa tramitación e adoptarán as medidas oportunas para 
remover  os obstáculos que impidan,  dificulten ou atrasen o exercicio  pleno dos 
dereitos dos  interesados ou o respecto polos seus intereses lexítimos, dispondo o 
necesario para evitar e eliminar toda anormalidade na tramitación de procedementos.

2. Os interesados poderán solicitar a exixencia desa responsabilidade á 
Administración pública de que dependa o persoal afectado.

Artigo 21. Obriga de resolver.

1. A Administración está obrigada a ditar resolución expresa e a notificala en todos os 
procedementos, calquera que for a súa forma de iniciación.
Nos  casos  de  prescrición,  renuncia  do  dereito,  caducidade  do  procedemento  ou 
desistencia  da  solicitude,  así  como  de  desaparición  sobrevida  do  obxecto  do 
procedemento, a resolución consistirá na declaración da circunstancia que concorra en 
cada caso, con indicación dos feitos producidos e das normas aplicables.

Exceptúanse da obriga a que se refire o parágrafo primeiro os supostos de terminación do 
procedemento por pacto ou convenio, así como os procedementos relativos ao exercicio de 
dereitos sometidos unicamente ao deber de declaración responsable ou comunicación á 
Administración.
2. O prazo máximo en que se debe notificar a resolución expresa será o fixado pola 
norma reguladora do correspondente procedemento.
Este prazo non poderá exceder seis meses, salvo que unha norma con rango de lei 
estableza un maior ou así veña previsto no dereito da Unión Europea.
3. Cando as normas reguladoras dos procedementos non fixen o prazo máximo, este será 
de tres meses. Este prazo e os previstos no número anterior contaranse:

a) Nos procedementos iniciados de oficio, desde a data do acordo de iniciación.
b) Nos iniciados por solicitude do interesado, desde a data en que a solicitude tivese 

entrada no rexistro electrónico da Administración ou organismo competente para a 
súa tramitación.

4. As administracións públicas deben publicar e manter actualizadas no portal web, para 
efectos informativos, as relacións de procedementos da súa competencia, con indicación 
dos seus prazos máximos de duración, así como dos efectos que produza o silencio 
administrativo.
En  todo  caso,  as  administracións  públicas  informarán  os  interesados  do  prazo  máximo 
establecido para a resolución dos procedementos e para a notificación dos actos que lles 
poñan termo, así como dos efectos que poida producir o silencio administrativo. A dita 



mención incluirase na notificación ou publicación do acordo de iniciación de oficio, ou na 
comunicación que se dirixirá para o efecto ao interesado dentro dos dez días seguintes ao 
da  recepción  da  solicitude  iniciadora  do  procedemento  no  rexistro  electrónico  da 
Administración ou organismo competente para a súa tramitación. Neste último caso, a 
comunicación indicará, ademais, a data en que a solicitude foi  recibida polo órgano 
competente.

5. Cando o número das solicitudes formuladas ou das persoas afectadas poida supor un 
incumprimento do prazo máximo de resolución,  o órgano competente para resolver,  por 
proposta razoada do órgano instrutor, ou o superior xerárquico do órgano competente para 
resolver, por proposta deste, poderán habilitar os medios persoais e materiais para cumprir 
co despacho adecuado e en prazo.
6.  O  persoal  ao  servizo  das  administracións  públicas  que  teña  ao  seu  cargo  o 
despacho dos asuntos, así como os titulares dos órganos administrativos competentes 
para instruír e resolver son directamente responsables, no ámbito das súas competencias, 
do cumprimento da obriga legal de ditar resolución expresa en prazo.
O incumprimento da dita obriga dará lugar á exixencia de responsabilidade disciplinaria, sen 
prexuízo daquela que proceda de acordo coa normativa aplicable.

Artigo 22. Suspensión do prazo máximo para resolver.

1. O transcurso do prazo máximo legal para resolver un procedemento e notificar a 
resolución poderase suspender nos seguintes casos:

a) Cando se deba requirir  calquera interesado para a emenda de deficiencias ou a 
achega de documentos e outros elementos de xuízo necesarios, polo tempo que 
medie  entre  a  notificación  do  requirimento  e  o  seu  efectivo  cumprimento  polo 
destinatario ou, na  súa falta, polo do prazo concedido, todo isto sen prexuízo do 
previsto no artigo 68 da presente lei.

b) Cando se deba obter un pronunciamento previo e preceptivo dun órgano da Unión 
Europea, polo tempo que medie entre a petición,  que se deberá comunicar  aos 
interesados, e a notificación do pronunciamento á Administración instrutora, que tamén 
lles deberá ser comunicada.

c) Cando exista  un  procedemento non  finalizado no ámbito  da Unión Europea que 
condicione directamente o contido da resolución de que se trate, desde que se teña 
constancia da súa existencia, o que deberá ser comunicado aos interesados, ata que 
se resolva, o que tamén deberá de ser notificado.

d) Cando  se  soliciten  informes  preceptivos  a  un  órgano  da  mesma  ou  distinta 
Administración, polo tempo que medie entre a petición, que se deberá comunicar aos 
interesados, e a recepción do informe, que igualmente deberá ser comunicada a 
estes.  Este prazo de suspensión non poderá exceder en ningún caso tres meses. En 
caso de non recibirse o informe no prazo indicado, proseguirá o procedemento.

e) Cando  deban  realizarse  probas  técnicas  ou  análises  contraditorias  ou  dirimentes 
propostas polos interesados, durante o tempo necesario para a incorporación dos 
resultados ao expediente.

f) Cando se inicien negociacións con vistas á conclusión dun pacto ou convenio nos termos 
previstos  no  artigo  86 desta  lei,  desde a  declaración  formal  ao respecto ata  a 
conclusión sen efecto, se for o caso, das referidas negociacións, que se constatará 
mediante declaración formulada pola Administración ou polos interesados.

g) Cando  para  a  resolución  do  procedemento  sexa  indispensable  a  obtención  dun 
pronunciamento previo por parte dun órgano xurisdicional, desde o momento en que 
se solicita, o que se deberá comunicar aos interesados, ata que a Administración 
teña constancia del, o que tamén lles deberá ser comunicado.

2. O transcurso do prazo máximo legal para resolver un procedemento e notificar a 
resolución suspenderase nos seguintes casos:

a) Cando unha Administración pública requira outra para que anule ou revise un acto que 
entenda que é ilegal e que constitúa a base para o que a primeira deba ditar no ámbito 
das súas competencias, no suposto a que se refire o número 5 do artigo 39 desta lei, 
desde que se realiza o requirimento ata que se atenda ou, se for o caso, se resolva o 
recurso interposto ante a xurisdición contencioso-administrativa. Deberá comunicarse aos 
interesados tanto a realización do requirimento como o seu cumprimento ou, se for o 



caso, a resolución do correspondente recurso contencioso-administrativo.

b) Cando  o  órgano  competente  para  resolver  decida  realizar  algunha  actuación 
complementaria das previstas no artigo 87, desde o momento en que se notifique aos 
interesados o acordo motivado do inicio das actuacións ata que se produza a súa 
terminación.

c) Cando os interesados promovan a recusación en calquera momento da tramitación dun 
procedemento,  desde que  esta  se  presente  ata  que sexa  resolta  polo  superior 
xerárquico do recusado.

Artigo 23. Ampliación do prazo máximo para resolver e notificar.

1. Excepcionalmente, cando se esgotasen os medios persoais e materiais dispoñibles a 
que  se  refire  o  número  5  do artigo  21,  o  órgano competente  para  resolver,  por  
proposta,  se for  o caso,  do órgano instrutor  ou o  superior  xerárquico do órgano 
competente  para  resolver,  poderá  acordar  de maneira  motivada  a ampliación  do 
prazo  máximo de  resolución  e  notificación,  sen  que  este  poida  ser  superior  ao 
establecido para a tramitación do procedemento.

2. Contra o acordo que resolva sobre a ampliación de prazos, que deberá ser 
notificado aos interesados, non caberá recurso ningún.

[...]

Artigo 25. Falta de resolución expresa en procedementos iniciados de oficio.

1.  Nos  procedementos  iniciados  de  oficio,  o  vencemento  do  prazo  máximo 
establecido sen que se ditase e notificase resolución expresa non exime a Administración 
do cumprimento da obriga legal de resolver, e producirá os seguintes efectos:

a) [...].
b) Nos procedementos en que a Administración exerza potestades sancionadoras ou, 

en xeral, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables ou de 
gravame,  producirase  a  caducidade.  Nestes  casos,  a  resolución  que  declare  a 
caducidade  ordenará o  arquivamento das actuacións,  cos efectos previstos no 
artigo 95.

2.  Nos  supostos  en  que  o  procedemento  se  paralizase  por  causa  imputable  ao 
interesado, interromperase o cómputo do prazo para resolver e notificar a resolución.

Artigo 26. Emisión de documentos polas administracións públicas.

1. Enténdese por documentos públicos administrativos os validamente emitidos polos órganos 
das  administracións  públicas.  As  administracións  públicas  emitirán  os  documentos 
administrativos por escrito, a través de medios electrónicos, a menos que a súa natureza 
exixa outra forma máis adecuada de expresión e constancia.
2. Para seren considerados válidos, os documentos electrónicos administrativos deberán:

a) Conter información de calquera natureza arquivada nun soporte electrónico 
segundo un formato determinado susceptible de identificación e tratamento 
diferenciado.

b) Dispor dos datos de identificación que permitan a súa individualización, sen 
prexuízo da súa posible incorporación a un expediente electrónico.

c) Incorporar unha referencia temporal do momento en que foron emitidos.
d) Incorporar os metadatos mínimos exixidos.
e) Incorporar as sinaturas electrónicas que correspondan de acordo co previsto na 

normativa aplicable.
Consideraranse válidos os documentos electrónicos que, cumprindo estes requisitos, sexan 
trasladados a un terceiro a través de medios electrónicos.
3.  Non  requirirán  de  sinatura  electrónica  os  documentos  electrónicos  emitidos  polas 
administracións públicas que se publiquen con carácter meramente informativo, así como 
aqueles que non formen parte dun expediente administrativo. En todo caso, será necesario 
identificar a orixe destes documentos.

Artigo 27. Validez e eficacia das copias realizadas polas administracións públicas.



1.  Cada  Administración  pública  determinará  os  órganos  que  teñan  atribuídas  as 
competencias de expedición de copias auténticas dos documentos públicos administrativos 
ou privados.
As  copias  auténticas  de  documentos  privados  producen  unicamente  efectos 
administrativos.  As  copias  auténticas  realizadas por  unha  Administración  pública  terán 
validez nas restantes administracións.
Para  estes  efectos,  a  Administración  xeral  do  Estado,  as  comunidades  autónomas  e  as 
entidades  locais  poderán  realizar  copias  auténticas  mediante  funcionario  habilitado  ou 
mediante actuación administrativa automatizada.
Deberase manter actualizado un rexistro, ou outro sistema equivalente, onde constarán os 
funcionarios  habilitados  para  a  expedición  de  copias  auténticas,  que  deberán  ser 
plenamente  interoperables  e  estar  interconectados  cos  das  restantes  administracións 
públicas, para os efectos de comprobar a validez da citada habilitación. Neste rexistro ou 
sistema equivalente  constarán,  ao  menos,  os  funcionarios  que  presten  servizos  nas 
oficinas de asistencia en materia de rexistros.
2. Terán a consideración de copia auténtica dun documento público administrativo ou privado 
as  realizadas,  calquera  que  for  o  seu  soporte,  polos  órganos  competentes  das 
administracións públicas nas cales quede garantida a identidade do órgano que realizou a 
copia e o seu contido.

As copias auténticas terán a mesma validez e eficacia que os documentos orixinais.
3. Para garantir a identidade e o contido das copias electrónicas ou en papel e, por tanto, o 
seu  carácter  de  copias  auténticas,  as  administracións  públicas  deberanse  axustar  ao 
previsto  no  Esquema  nacional  de  interoperabilidade,  no  Esquema  nacional  de 
seguridade e nas súas normas técnicas de desenvolvemento,  así  como ás seguintes  
regras:

a) As  copias  electrónicas  dun  documento  electrónico  orixinal  ou  dunha  copia 
electrónica auténtica, con ou sen cambio de formato, deberán incluír os metadatos 
que  acrediten  a  súa  condición  de  copia  e  que  se  visualicen  ao  consultar  o 
documento.

b) As copias  electrónicas  de  documentos  en  soporte  papel  ou  noutro  soporte  non 
electrónico  susceptible  de  dixitalización  requirirán  que  o  documento  fose 
dixitalizado e deberán incluír os metadatos que acrediten a súa condición de copia 
e que se visualicen ao consultar o documento.

Enténdese  por  dixitalización  o  proceso  tecnolóxico  que  permite  converter  un 
documento en soporte papel ou noutro soporte non electrónico nun ficheiro electrónico que 
contén a imaxe codificada, fiel e íntegra do documento.

c) As copias en soporte papel de documentos electrónicos requirirán que nelas figure 
a condición de copia e conterán un código xerado electronicamente ou outro sistema 
de  verificación  que  permitirá  contrastar  a  autenticidade  da  copia  mediante  o 
acceso aos arquivos electrónicos do órgano ou organismo público emisor.

d) As copias  en  soporte  papel  de  documentos  orixinais  emitidos  no  dito  soporte 
proporcionaranse  mediante  unha  copia  auténtica  en  papel  do  documento 
electrónico que se encontre en poder da Administración ou ben mediante unha 
posta de manifesto electrónica que conteña copia auténtica do documento orixinal.

Para  estes  efectos,  as  administracións  farán  públicos,  a  través  da  sede  electrónica 
correspondente,  os  códigos  seguros  de  verificación  ou  outro  sistema  de  verificación 
utilizado.
4.  Os  interesados  poderán  solicitar,  en  calquera  momento,  a  expedición  de  copias 
auténticas  dos  documentos  públicos  administrativos  que  fosen  validamente  emitidos  polas 
administracións públicas. A solicitude dirixirase ao órgano que emitiu o documento orixinal 
e deberase expedir, salvo as excepcións derivadas da aplicación da Lei 19/2013, do 9 de 
decembro, no prazo de quince días contados desde a recepción da solicitude no rexistro 
electrónico da Administración ou organismo competente.
Así  mesmo,  as  administracións  públicas  estarán  obrigadas  a  expedir  copias  auténticas 
electrónicas de calquera documento en papel que presenten os interesados e que se vaia 
incorporar a un expediente administrativo.

5. Cando as administracións públicas expidan copias auténticas electrónicas,  deberá 
quedar expresamente indicado así no documento da copia.

6. A expedición de copias auténticas de documentos públicos notariais,  rexistrais e 



xudiciais, así como dos diarios oficiais, rexerase pola súa lexislación específica.

Artigo 28. Documentos achegados polos interesados ao procedemento administrativo.

1. Os  interesados  deberán  achegar  ao  procedemento  administrativo  os  datos  e 
documentos exixidos polas administracións públicas de acordo co disposto na normativa 
aplicable. Así mesmo, os interesados poderán achegar calquera outro documento que 
consideren conveniente.

2. Os  interesados  non  estarán  obrigados  a  achegar  documentos  que  fosen 
elaborados por calquera Administración, con independencia de que a presentación dos 
citados documentos teña carácter preceptivo ou facultativo no procedemento de que 
se  trate, sempre que o interesado expresase o seu consentimento para que sexan 
consultados  ou obtidos eses documentos. Presumirase que a consulta ou obtención é 
autorizada polos interesados salvo que conste no procedemento a súa oposición expresa 
ou a lei especial aplicable requira consentimento expreso.

En ausencia de oposición do interesado, as administracións públicas deberán obter os 
documentos electronicamente a través das súas redes corporativas ou mediante consulta ás 
plataformas de intermediación de datos ou outros sistemas electrónicos habilitados para o 
efecto.
Cando se trate de informes preceptivos xa elaborados por un órgano administrativo 
distinto ao que tramita o procedemento, estes deberán ser remitidos no prazo de dez días 
contados desde a súa solicitude. Cumprido este prazo, o interesado será informado de 
que pode achegar este informe ou esperar á súa remisión polo órgano competente.

3. As  administracións  non  exixirán  aos  interesados  a  presentación  de  documentos 
orixinais,  salvo  que,  con  carácter  excepcional,  a  normativa  reguladora  aplicable 
estableza o contrario.
Así  mesmo,  as administracións  públicas  non requirirán aos  interesados  datos ou 
documentos non exixidos pola normativa reguladora aplicable ou que fosen presentados 
anteriormente polo interesado a calquera Administración. Para estes efectos, o interesado 
deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os citados 
documentos, e as administracións públicas deberanos obter electronicamente a través 
das  súas redes corporativas ou dunha consulta ás plataformas de intermediación de 
datos ou outros sistemas electrónicos habilitados para o efecto. Presumirase que esta 
consulta é  autorizada polos interesados, salvo que conste no procedemento a súa 
oposición expresa  ou a lei especial aplicable requira consentimento expreso e, en 
ambos os casos, deberán ser informados previamente dos seus dereitos en materia 
de protección de datos de  carácter persoal. Excepcionalmente, se as administracións 
públicas non puideren obter os  citados documentos, poderán solicitar novamente ao 
interesado a súa presentación.

4. Cando con carácter excepcional, e de acordo co previsto nesta lei, a Administración solicite 
ao interesado a presentación dun documento orixinal e este estea en formato papel, 
o interesado deberá obter unha copia a

5. uténtica, segundo os requisitos establecidos no artigo 27, con carácter previo á súa 
presentación electrónica. A copia electrónica resultante reflectirá expresamente esta 
circunstancia.

6. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou existan 
dúbidas  derivadas  da  calidade  da  copia,  as  administracións  poderán  solicitar  de 
maneira  motivada  o  cotexo  das  copias  presentadas  polo  interesado,  para  o  cal 
poderán requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

7. As copias que presenten os interesados ao procedemento administrativo terán eficacia 
exclusivamente no ámbito da actividade das administracións públicas.

8.  Os  interesados  responsabilizaranse  da  veracidade  dos  documentos  que 
presenten.

CAPÍTULO II

Termos e prazos

Artigo 29. Obrigatoriedade de termos e prazos.

Os termos e prazos establecidos nesta ou noutras leis obrigan as autoridades e persoal 
ao servizo das administracións públicas competentes para a tramitación dos asuntos, así 



como os interesados neles.

Artigo 30. Cómputo de prazos.

1. Salvo que por lei ou no dereito da Unión Europea se dispoña outro cómputo, cando 
os prazos se sinalen por horas, enténdese que estas son hábiles. Son hábiles todas as 
horas do día que formen parte dun día hábil.
Os prazos expresados por horas contaranse de hora en hora e de minuto en minuto 
desde a hora e o minuto en que teña lugar a notificación ou publicación do acto de que 
se trate e non poderán ter unha duración superior a vinte e catro horas; neste 
caso expresaranse en días.

2. Sempre que por lei ou no dereito da Unión Europea non se exprese outro cómputo, cando os 
prazos se sinalen por días, enténdese que estes son hábiles, excluíndose do cómputo 
os sábados, os domingos e os declarados festivos.
Cando os prazos se sinalasen por días naturais por declaralo así unha lei ou polo 
dereito da Unión Europea, farase constar esta circunstancia nas correspondentes 
notificacións.

3. Os prazos expresados en días contaranse a partir do día seguinte a aquel en que teña 
lugar a notificación ou publicación do acto de que se trate, ou desde o seguinte a 
aquel en que se produza a estimación ou a desestimación por silencio administrativo.

4. Se o prazo se fixa en meses ou anos, estes computaranse a partir do día seguinte a aquel 
en que teña lugar a notificación ou publicación do acto de que se trate, ou desde o 
seguinte  a  aquel  en  que  se  produza  a  estimación  ou  desestimación  por  silencio 
administrativo.
O prazo concluirá o mesmo día en que se produciu a notificación, publicación ou 
silencio administrativo no mes ou no ano de vencemento. Se no mes de vencemento 
non houber día equivalente a aquel en que comeza o cómputo, entenderase que o 
prazo expira o último día do mes.

5. Cando o último día do prazo sexa inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil 
seguinte.

6. Cando un día sexa hábil  no municipio ou comunidade autónoma en que resida o 
interesado e inhábil na sede do órgano administrativo, ou á inversa, considerarase 
inhábil en todo caso.

7. A  Administración  xeral  do  Estado  e  as  administracións  das  comunidades 
autónomas, con suxeición ao calendario laboral oficial, fixarán, no seu respectivo 
ámbito, o calendario de días inhábiles para efectos de cómputos de prazos. O calendario 
aprobado  polas  comunidades  autónomas  comprenderá  os  días  inhábiles  das 
entidades  locais  correspondentes  ao  seu  ámbito  territorial,  ás  cales  será  de 
aplicación.
Este calendario deberase publicar antes do comezo de cada ano no diario oficial que 
corresponda, así como noutros medios de difusión que garantan o seu coñecemento 
xeneralizado.

8. A declaración dun día como hábil ou inhábil para efectos de cómputo de prazos non 
determina por si soa o funcionamento dos centros de traballo das administracións 
públicas, a organización do tempo de traballo ou o seu réxime de xornada e horarios.

[...]

Artigo 32. Ampliación.

1. A Administración, salvo precepto en contrario, poderá conceder de oficio ou por petición 
dos interesados unha ampliación dos prazos establecidos, que non exceda a metade 
destes, se as circunstancias o aconsellan e con isto non se prexudican dereitos de terceiro. 
O acordo de ampliación deberá ser notificado aos interesados.

2. A ampliación dos prazos polo tempo máximo permitido aplicarase, en todo caso, aos 
procedementos tramitados polas misións diplomáticas e oficinas consulares, así como 
a aqueles que, tramitándose no interior, exixan cumprir algún trámite no estranxeiro ou 
nos que interveñan interesados residentes fóra de España.

3. Tanto a petición dos interesados como a decisión sobre a ampliación deberanse producir, 
en todo caso, antes do vencemento do prazo de que se trate. En ningún caso poderá 
ser obxecto de ampliación un prazo xa vencido. Os acordos sobre ampliación de prazos 



ou sobre  a  súa  denegación  non  serán  susceptibles  de  recurso,  sen  prexuízo  do 
procedente contra a resolución que poña fin ao procedemento.

4. Cando unha incidencia técnica imposibilitase o funcionamento ordinario do sistema ou 
aplicación que corresponda, e ata que se solucione o problema, a Administración 
poderá determinar unha ampliación dos prazos non vencidos e deberá publicar na sede 
electrónica tanto a incidencia técnica acontecida como a ampliación concreta do prazo non 
vencido.

Artigo 33. Tramitación de urxencia.

1. Cando razóns de interese público o aconsellen, poderase acordar, de oficio ou por petición 
do interesado, a aplicación ao procedemento da tramitación de urxencia, pola cal se 
reducirán á metade os prazos establecidos para o procedemento ordinario, salvo os 
relativos á presentación de solicitudes e recursos.

2. Non caberá recurso ningún contra o acordo que declare a aplicación da tramitación de 
urxencia ao procedemento, sen prexuízo do procedente contra a resolución que poña 
fin ao procedemento.

TÍTULO III

Dos actos administrativos

CAPÍTULO I

Requisitos dos actos administrativos 

Artigo 34. Produción e contido.

1. Os actos administrativos que diten as administracións públicas, ben de oficio ou  por 
instancia  do  interesado,  serán  producidos  polo  órgano competente axustándose  aos 
requisitos e ao procedemento establecido.

2. O  contido  dos  actos  axustarase  ao  disposto  polo  ordenamento  xurídico  e  será 
determinado e adecuado aos fins daqueles.

Artigo 35. Motivación.

1. Serán motivados, con sucinta referencia de feitos e fundamentos de dereito:

a) Os actos que limiten dereitos subxectivos ou intereses lexítimos.
b) Os actos que resolvan procedementos de revisión de oficio de disposicións ou 

actos administrativos, recursos administrativos e procedementos de arbitraxe e os 
que declaren a súa inadmisión.

c) Os actos que se separen do criterio seguido en actuacións precedentes ou do 
ditame de órganos consultivos.

d) Os acordos de suspensión de actos, calquera que for o motivo desta, así como a 
adopción das medidas provisorias previstas no artigo 56.

e) Os acordos de aplicación da tramitación de urxencia, de ampliación de prazos e de 
realización de actuacións complementarias.

a) Os actos que rexeiten probas propostas polos interesados.
a) Os actos que acorden a terminación do procedemento pola imposibilidade material de 

continualo por causas sobrevidas, así como os que acorden a desistencia da 
Administración en procedementos iniciados de oficio.

b) As propostas de resolución nos procedementos de carácter sancionador, así como os 
actos que resolvan procedementos de carácter sancionador ou de responsabilidade 
patrimonial.

a) Os actos que se diten no exercicio de potestades discrecionais, así como os que 
deban selo en virtude de disposición legal ou regulamentaria expresa.

2.  A  motivación  dos  actos  que  poñan  fin  aos  procedementos  selectivos  e  de 
concorrencia competitiva realizarase de conformidade co que dispoñan as normas que 
regulen as súas convocatorias e, en todo caso, debe



Artigo 36. Forma.

1. Os actos administrativos produciranse por escrito a través de medios electrónicos, a 
menos  que  a  súa  natureza  exixa  outra  forma  máis  adecuada  de  expresión  e 
constancia.

2. Nos casos en que os órganos administrativos exerzan a súa competencia de forma verbal, 
a constancia escrita do acto, cando sexa necesaria, será efectuada e asinada polo 
titular do órgano inferior ou funcionario que a reciba oralmente, expresando na 
comunicación do acto a autoridade de que procede. Se se tratar de resolucións, o 
titular da competencia deberá autorizar unha relación das que ditase de forma verbal, 
con expresión do seu contido.

3. Cando se deba ditar unha serie de actos administrativos da mesma natureza, tales como 
nomeamentos, concesións ou licenzas, poderán refundirse nun único acto, acordado 
polo órgano competente, que especificará as persoas ou outras circunstancias que 
individualicen os efectos do acto para cada interesado.

CAPÍTULO II

Eficacia dos actos 

[...]

Artigo 40. Notificación.

1. O  órgano  que  dite  as  resolucións  e  actos  administrativos  notificaraos  aos 
interesados  cuxos  dereitos  e  intereses  sexan  afectados  por  aqueles,  nos  termos 
previstos nos artigos seguintes.

2. Toda notificación deberá ser cursada dentro do prazo de dez días a partir da data en 
que o acto fose ditado, e deberá conter o texto íntegro da resolución, con indicación de 
se pon fin ou non á vía administrativa, a expresión dos recursos que procedan, se for 
o caso, en vía administrativa e xudicial, o órgano ante o cal se deban presentar e o 
prazo para interpolos, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer, se for o caso, 
calquera outro que consideren procedente.

3. As notificacións  que,  contendo o  texto  íntegro  do  acto,  omitan  algún  dos  demais 
requisitos previstos no número anterior producirán efecto a partir da data en que o interesado 
realice actuacións que supoñan o coñecemento do contido e alcance da resolución ou acto 
obxecto da notificación, ou interpoña calquera recurso que proceda.

4. Sen prexuízo do establecido no número anterior,  e só para os efectos  de entender 
cumprida  a  obriga  de  notificar  dentro  do  prazo  máximo  de  duración  dos 
procedementos, será suficiente a notificación que conteña, cando menos, o texto íntegro 
da resolución, así como o intento de notificación debidamente acreditado.

5. As  administracións  públicas  poderán  adoptar  as  medidas  que  consideren 
necesarias para a protección dos datos persoais que consten nas resolucións e actos 
administrativos cando estes teñan por destinatarios máis dun interesado.

Artigo 41. Condicións xerais para a práctica das notificacións.

1. As notificacións practicaranse preferentemente por medios electrónicos e, en todo caso, 
cando o interesado resulte obrigado a recibilas por esta vía.
Non obstante o anterior, as administracións poderán practicar as notificacións por medios 
non electrónicos nos seguintes supostos:

a) Cando a  notificación  se realice  con ocasión  da  comparecencia  espontánea do 
interesado ou do seu representante nas oficinas de asistencia  en materia  de 
rexistro e solicite a comunicación ou notificación persoal nese momento.

b) Cando  para  asegurar  a  eficacia  da  actuación  administrativa  resulte  necesario 
practicar  a  notificación  por  entrega  directa  dun  empregado  público  da 
Administración notificante.

Con independencia do medio utilizado, as notificacións serán válidas sempre que permitan 
ter constancia do seu envío ou posta á disposición, da recepción ou acceso polo interesado ou 



polo seu representante, das súas datas e horas, do contido íntegro, e da identidade fidedigna 
do  remitente  e  destinatario.  A  acreditación  da  notificación  efectuada  incorporarase  ao 
expediente.

Os interesados que non estean obrigados a recibir notificacións electrónicas poderán decidir 
e  comunicar  en  calquera  momento  á  Administración  pública,  mediante  os  modelos 
normalizados  que  se  establezan  para  o  efecto,  que  as  notificacións  sucesivas  se 
practiquen ou deixen de practicar por medios electrónicos.
Regulamentariamente,  as  administracións  poderán  establecer  a  obriga  de  practicar 
electronicamente  as  notificacións  para  determinados  procedementos  e  para  certos 
colectivos de persoas físicas respecto das cales por razón da súa capacidade económica, 
técnica, dedicación profesional  ou outros motivos quede acreditado que teñen acceso e 
dispoñibilidade dos medios electrónicos necesarios.
Adicionalmente, o interesado poderá identificar un dispositivo electrónico e/ou un enderezo 
de correo electrónico que servirán para o envío dos avisos regulados neste artigo, pero 
non para a práctica de notificacións.

2. En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos as seguintes notificacións:

a) Aquelas en que o acto que se notifica vaia acompañado de elementos que non 
sexan susceptibles de conversión en formato electrónico.

b) As que conteñan medios de pagamento a favor dos obrigados, tales como 
cheques.

3.  Nos  procedementos  iniciados  por  solicitude  do  interesado,  a  notificación 
practicarase polo medio sinalado para o efecto por aquel. Esta notificación será electrónica 
nos casos en que exista obriga de relacionarse desta forma coa Administración.
Cando  non  for  posible  realizar  a  notificación  de  acordo  co  sinalado  na  solicitude, 
practicarase en calquera lugar adecuado para tal fin e por calquera medio que permita ter 
constancia  da recepción  polo  interesado ou o seu representante,  así  como da data,  a 
identidade e o contido do acto notificado.
4.  Nos  procedementos  iniciados  de  oficio,  só  para  efectos  da  súa  iniciación,  as 
administracións públicas poderán obter,  mediante consulta ás bases de datos do Instituto 
Nacional  de  Estatística,  os  datos  sobre  o  domicilio  do  interesado recollidos  no  padrón 
municipal, remitidos polas entidades locais en aplicación do previsto na Lei 7/1 985, do 2 
de abril, reguladora das bases do réxime local.
5.  Cando  o  interesado  ou  o  seu  representante  rexeite  a  notificación  dunha  actuación 
administrativa,  farase constar  no expediente  especificando as circunstancias da tentativa de 
notificación e o medio, co cal se dará por efectuado o trámite e se seguirá o procedemento.
6.  Con  independencia  de  que  a  notificación  se  realice  en  papel  ou  por  medios 
electrónicos, as administracións públicas enviarán un aviso ao dispositivo electrónico e/ou 
ao enderezo de correo electrónico do interesado que este comunicase, informándoo da 
posta á disposición dunha notificación na sede electrónica da Administración ou organismo 
correspondente ou no enderezo electrónico habilitado único. A falta de práctica deste aviso 
non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

7. Cando o interesado for notificado por distintas vías, tomarase como data de 
notificación a daquela que se producise en primeiro lugar.

Artigo 42. Práctica das notificacións en papel.

1. Todas as notificacións que se practiquen en papel deberán ser postas á disposición do 
interesado na sede electrónica da Administración ou organismo actuante para que 
poida acceder ao contido delas de forma voluntaria.

2. Cando  a  notificación  se  practique  no  domicilio  do  interesado,  de  non  se  encontrar 
presente este no momento de entregarse a notificación, poderá facerse cargo dela 
calquera persoa maior de catorce anos que se encontre no domicilio e faga constar a súa 
identidade. Se ninguén se fixer cargo da notificación, farase constar esta circunstancia no 
expediente, xunto co día e a hora en que se tentou a notificación, tentativa que se 
repetirá por unha única vez e nunha hora distinta dentro dos tres días seguintes. En caso 
de que a primeira tentativa de notificación se realizase antes das quince horas, a segunda 
tentativa deberase realizar despois das quince horas e viceversa, deixando en todo caso 



ao  menos  unha  marxe  de  diferenza  de  tres  horas  entre  ambas  as  tentativas  de 
notificación. Se a  segunda tentativa tamén resultar infrutuosa, procederase na forma 
prevista no artigo 44.

3. Cando  o  interesado  acceda  ao  contido  da  notificación  en  sede  electrónica, 
ofreceráselle a posibilidade de que o resto das notificacións se poidan realizar a través de 
medios electrónicos.

Artigo 43. Práctica das notificacións a través de medios electrónicos.

1. As notificacións por medios electrónicos practicaranse mediante comparecencia  na 
sede  electrónica  da  Administración  ou  organismo  actuante,  a  través  do  enderezo 
electrónico  habilitado  único  ou  mediante  ambos  os  sistemas,  segundo  dispoña  cada 
Administración ou organismo.

Para  os  efectos  previstos  neste  artigo,  enténdese  por  comparecencia  na  sede 
electrónica o acceso polo interesado ou o seu representante debidamente identificado ao 
contido da notificación.

2. As notificacións por medios electrónicos entenderanse practicadas no momento en 
que se produza o acceso ao seu contido.

Cando  a  notificación  por  medios  electrónicos  sexa  de  carácter  obrigatorio,  ou  fose 
expresamente elixida polo interesado, entenderase rexeitada cando transcorresen dez 
días naturais  desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu  
contido.

3. Entenderase cumprida a obriga a que se refire o artigo 40.4 coa posta á disposición 
da notificación na sede electrónica da Administración ou organismo actuante ou 
no enderezo electrónico habilitado único.

4. Os interesados poderán acceder ás notificacións desde o punto de acceso xeral 
electrónico da Administración, que funcionará como un portal de acceso.

Artigo 44. Notificación infrutuosa.

Cando  os  interesados  nun  procedemento  sexan  descoñecidos,  se  ignore  o  lugar  da 
notificación ou ben cando, intentada esta, non se puidese practicar, a notificación farase 
por medio dun anuncio publicado no «Boletín Oficial del Estado».
Así mesmo, previamente e con carácter facultativo, as administracións poderán publicar 
un anuncio no boletín oficial da comunidade autónoma ou da provincia, no taboleiro de 
edictos do concello do último domicilio do interesado ou do consulado ou sección consular 
da embaixada correspondente.
As  administracións  públicas  poderán  establecer  outras  formas  de  notificación 
complementarias a través dos restantes medios de difusión, que non excluirán a obriga de 
publicar o correspondente anuncio no «Boletín Oficial del Estado».
[...]

Artigo 46. Indicación de notificacións e publicacións.

Se  o  órgano  competente  apreciar  que  a  notificación  por  medio  de  anuncios  ou  a 
publicación dun acto lesiona dereitos ou intereses lexítimos, limitarase a publicar no diario 
oficial  que corresponda unha sucinta indicación do contido do acto e do lugar  onde os 
interesados  poderán  comparecer,  no  prazo  que  se  estableza,  para  coñecemento  do 
contido íntegro do mencionado acto e constancia de tal coñecemento.
Adicionalmente e de maneira facultativa, as administracións poderán establecer outras formas 
de  notificación  complementarias  a  través  dos  restantes  medios  de  difusión,  que  non 
excluirán a obriga de publicar no correspondente diario oficial.

CAPÍTULO III

Nulidade e anulabilidade 

Artigo 47. Nulidade de pleno dereito.

1. Os actos das administracións públicas son nulos de pleno dereito nos casos 
seguintes:



a) Os que lesionen os dereitos e liberdades susceptibles de amparo 
constitucional.

b) Os ditados por órgano manifestamente incompetente por razón da materia ou do 
territorio.

c) Os que teñan un contido imposible.
d) Os que sexan constitutivos de infracción penal ou se diten como consecuencia 

desta.
e) Os  ditados  prescindindo  total  e  absolutamente  do  procedemento  legalmente 

establecido ou das normas que conteñen as regras esenciais para a formación da 
vontade dos órganos colexiados.

a) Os actos expresos ou presuntos contrarios ao ordenamento xurídico polos cales se 
adquiren facultades ou dereitos cando se careza dos requisitos esenciais para a 
súa adquisición.

a) Calquera outro que se estableza expresamente nunha disposición con rango de lei.

2. Tamén serán nulas de pleno dereito as disposicións administrativas que vulneren  a 
Constitución,  as  leis  ou  outras  disposicións  administrativas  de  rango  superior,  as  que 
regulen materias reservadas á lei  e as que establezan a retroactividade de disposicións 
sancionadoras non favorables ou restritivas de dereitos individuais.

Artigo 48. Anulabilidade.

1. Son anulables os actos da Administración que incorran en calquera infracción do 
ordenamento xurídico, mesmo a desviación de poder.

2. Non obstante, o defecto de forma soamente determinará a anulabilidade cando o acto 
careza dos requisitos formais indispensables para alcanzar o seu fin ou dea lugar á 
indefensión dos interesados.

3. A realización de actuacións administrativas fóra do tempo establecido para elas soamente 
implicará a anulabilidade do acto cando así o impoña a natureza do termo ou prazo.

Artigo 49. Límites á extensión da nulidade ou anulabilidade dos actos.

1. A nulidade ou anulabilidade dun acto non implicará a dos sucesivos no 
procedemento que sexan independentes do primeiro.

2. A nulidade ou anulabilidade en parte do acto administrativo non implicará a das partes 
deste independentes daquela, salvo que a parte viciada sexa de tal importancia que sen ela 
o acto administrativo non tería sido ditado.

Artigo 50. Conversión de actos viciados.

Os actos nulos ou anulables que, no entanto, conteñan os elementos constitutivos doutro 
distinto producirán os efectos deste.

Artigo 51. Conservación de actos e trámites.

O  órgano  que  declare  a  nulidade  ou  anule  as  actuacións  disporá  sempre  a 
conservación daqueles actos e trámites cuxo contido se tería mantido igual se non se 
cometese a infracción.

Artigo 52. Validación.

1. A Administración poderá validar os actos anulables, emendando os vicios que 
padezan.

2. O acto de validación producirá efecto desde a súa data, salvo o disposto no artigo 
39.3 para a retroactividade dos actos administrativos.

3. Se o vicio consistir en incompetencia non determinante de nulidade, a validación poderá 
ser realizada polo órgano competente cando sexa superior xerárquico do que ditou o 
acto viciado.

4. Se o vicio consistir na falta dalgunha autorización, poderá ser validado o acto mediante 
o outorgamento desta polo órgano competente.

TÍTULO IV



Das disposicións sobre o procedemento administrativo común

CAPÍTULO I

Garantías do procedemento

Artigo 53. Dereitos do interesado no procedemento administrativo.

1. Ademais do resto dos dereitos previstos nesta lei, os interesados nun 
procedemento administrativo teñen os seguintes dereitos:

a) A coñecer, en calquera momento, o estado da tramitación dos procedementos en 
que  teñan a  condición de interesados;  o  sentido  do silencio  administrativo  que 
corresponda,  en caso de que a Administración non dite nin notifique resolución 
expresa en prazo;  o  órgano competente para a súa instrución, se for o caso, e 
resolución,  e os actos de trámite  ditados.  Así  mesmo,  tamén  terán  dereito  a 
acceder e a obter copia dos documentos contidos nos citados procedementos.
Os  que  se  relacionen  coas  administracións  públicas  a  través  de  medios 
electrónicos  terán dereito a consultar a información a que se refire o parágrafo 
anterior, no punto de  acceso xeral electrónico da Administración, que funcionará 
como un portal de acceso.  Entenderase cumprida a obriga da Administración de 
facilitar copias dos documentos contidos nos procedementos mediante a súa posta á 
disposición no punto de acceso xeral electrónico da Administración competente ou 
nas sedes electrónicas que correspondan.

b) A identificar as autoridades e o persoal ao servizo das administracións públicas 
baixo cuxa responsabilidade se tramiten os procedementos.

c) A non  presentar  documentos  orixinais  salvo  que,  de  maneira  excepcional,  a 
normativa  reguladora  aplicable  estableza  o  contrario.  En  caso  de  que, 
excepcionalmente, deban presentar un documento orixinal, terán dereito a obter 
unha copia autenticada deste.

d) A non presentar datos e documentos non exixidos polas normas aplicables ao 
procedemento de que se trate que xa se encontren en poder das administracións 
públicas ou que fosen elaborados por estas.

d) A formular alegacións, utilizar os medios de defensa admitidos polo ordenamento 
xurídico e a presentar documentos en calquera fase do procedemento anterior ao 
trámite de audiencia, que deberán ser tidos en conta polo órgano competente ao 
redactar a proposta de resolución.

e) A obter información e orientación acerca dos requisitos xurídicos ou técnicos que as 
disposicións vixentes impoñan aos proxectos, actuacións ou solicitudes que se 
propoñan realizar.

f) A actuar asistidos de asesor cando o consideren conveniente en defensa dos seus 
intereses.

g) A cumprir as obrigas de pagamento a través dos medios electrónicos previstos no 
artigo 98.2.

h) Calquera outro que lles recoñezan a Constitución e as leis.

2.  Ademais  dos  dereitos  previstos  no  número  anterior,  no  caso  de  procedementos 
administrativos de natureza sancionadora, os presuntos responsables terán os seguintes 
dereitos:

a) A ser notificados dos feitos que se lles imputen, das infraccións que tales feitos 
poidan constituír e das sancións que, se for o caso, se lles poidan impor, así como 
da identidade do instrutor, da autoridade competente para impor a sanción e da 
norma que atribúa tal competencia.

b) Á presunción de non existencia de responsabilidade administrativa mentres non se 
demostre o contrario.

CAPÍTULO II

Iniciación do procedemento

Sección 1. ª Disposicións xerais



Artigo 54. Clases de iniciación.

Os procedementos poderanse iniciar de oficio ou por solicitude do interesado. 

Artigo 55. Información e actuacións previas.

1. Con anterioridade ao inicio do procedemento, o órgano competente poderá abrir  un 
período de información ou actuacións previas co fin de coñecer as circunstancias do 
caso concreto e a conveniencia ou non de iniciar o procedemento.

2. No  caso  de  procedementos  de  natureza  sancionadora,  as  actuacións  previas 
orientaranse a determinar, coa maior precisión posible, os feitos susceptibles de 
motivar a incoación do procedemento, a identificación da persoa ou persoas que poidan 
resultar responsables e as circunstancias relevantes que concorran nuns e noutros.
As actuacións previas serán realizadas polos órganos que teñan atribuídas funcións 
de investigación, indagación e inspección na materia e, na falta destes, pola persoa ou 
órgano  administrativo  que  determine  o  órgano  competente  para  a  iniciación  ou 
resolución do procedemento.

Artigo 56. Medidas provisorias.

1. Iniciado o procedemento, o órgano administrativo competente para resolver  poderá 
adoptar, de oficio ou por instancia de parte e de forma motivada, as medidas provisorias 
que considere oportunas para asegurar a eficacia da resolución que se poida ditar,  se 
existiren  elementos  de  xuízo  suficientes  para  isto,  de  acordo  cos  principios  de 
proporcionalidade, efectividade e menor onerosidade.
2. Antes da iniciación do procedemento administrativo, o órgano competente para iniciar 
ou instruír o procedemento, de oficio ou por instancia de parte, nos casos de urxencia 
inaprazable e para a protección provisoria dos intereses implicados, poderá adoptar de 
forma motivada as medidas provisorias que resulten necesarias e proporcionadas. 
As medidas provisorias deberán ser confirmadas, modificadas ou levantadas no acordo 
de iniciación do procedemento, que se deberá efectuar dentro dos quince días seguintes á 
súa adopción, o cal poderá ser obxecto do recurso que proceda.

En todo caso, estas medidas quedarán sen efecto se non se inicia o procedemento no 
mencionado prazo ou cando o acordo de iniciación non conteña un pronunciamento 
expreso acerca delas.
3. De acordo co previsto nos dous números anteriores, poderanse acordar as seguintes 
medidas provisorias, nos termos previstos na Lei 1/2000, do 7 de xaneiro, de axuizamento 
civil:

a) A suspensión temporal de actividades.
b) A prestación de fianzas.
c) A retirada ou intervención de bens produtivos ou suspensión temporal de servizos por 

razóns de sanidade, hixiene ou seguranza, o feche temporal do establecemento por 
estas ou outras causas previstas na normativa reguladora aplicable.

d) O embargo preventivo de bens, rendas e cousas funxibles computables en 
metálico por aplicación de prezos certos.

e) O depósito, a retención ou a inmobilización de cousa moble.
f) A intervención e depósito de ingresos obtidos mediante unha actividade que se 

considere ilícita e cuxa prohibición ou cesación se pretenda.
g) A consignación ou constitución de depósito das cantidades que se reclamen.
h) A retención de ingresos á conta que deban aboar as administracións públicas.
i) Aquelas  outras medidas  que,  para a  protección  dos  dereitos  dos  interesados, 

prevexan expresamente as leis  ou que se coiden necesarias para asegurar  a 
efectividade da resolución.

4. Non se poderán adoptar medidas provisorias que poidan causar prexuízo de difícil  ou 
imposible reparación aos interesados ou que impliquen violación de dereitos amparados polas 
leis.
5. As medidas provisorias poderán ser retiradas ou modificadas durante a tramitación do 
procedemento,  de  oficio  ou  por  instancia  de  parte,  en  virtude  de  circunstancias 
sobrevidas ou que non puideron ser tidas en conta no momento da súa adopción.



En todo caso, extienguiranse cando produza efectos a resolución administrativa que poña 
fin ao procedemento correspondente.

Artigo 57. Acumulación.

O órgano administrativo que inicie ou tramite un procedemento, calquera que for a forma 
da súa iniciación, poderá dispor, de oficio ou por instancia de parte, a súa acumulación 
a outros con que garde identidade substancial ou íntima conexión, sempre  que sexa o 
mesmo órgano quen deba tramitar e resolver o procedemento.
Contra o acordo de acumulación non procederá recurso ningún.

Sección 2.ª Iniciación do procedemento de oficio pola Administración 

Artigo 58. Iniciación de oficio.

Os procedementos iniciaranse de oficio por acordo do órgano competente, ben por propia 
iniciativa ben como consecuencia de orde superior, por petición razoada doutros órganos ou 
por denuncia.

Artigo 59. Inicio do procedemento por propia iniciativa.

Enténdese por propia iniciativa a actuación derivada do coñecemento directo ou indirecto 
das  circunstancias,  condutas  ou  feitos  obxecto  do  procedemento  polo  órgano  que  ten 
atribuída a competencia de iniciación.

Artigo 60. Inicio do procedemento como consecuencia de orde superior.

1. Enténdese por orde superior a emitida por un órgano administrativo superior 
xerárquico do competente para a iniciación do procedemento.

2. Nos procedementos de natureza sancionadora, a orde expresará, na medida do posible, 
a persoa ou persoas presuntamente responsables; as condutas ou feitos que puideren 
constituír infracción administrativa e a súa tipificación, así como o lugar e a data, datas 
ou período de tempo continuado en que os feitos se produciron.

Artigo 61. Inicio do procedemento por petición razoada doutros órganos.

1. Enténdese por petición razoada a proposta de iniciación do procedemento formulada 
por calquera órgano administrativo que non ten competencia para inicialo e que  tivo 
coñecemento das circunstancias,  condutas ou feitos  obxecto  do procedemento,  ben 
ocasionalmente  ben  por  ter  atribuídas  funcións  de  inspección,  indagación  ou 
investigación.

2. A petición non vincula o órgano competente para iniciar o procedemento, ben que deberá 
comunicar  ao  órgano  que  a  formulase  os  motivos  por  que,  se  for  o  caso,  non  
procede a iniciación.

3. Nos procedementos de natureza sancionadora, as peticións deberán especificar,  na 
medida do posible, a persoa ou persoas presuntamente responsables, as condutas ou 
feitos que puideren constituír infracción administrativa e a súa tipificación, así como o 
lugar e a data, datas ou período de tempo continuado en que os feitos se produciron.

4. Nos  procedementos  de  responsabilidade  patrimonial,  a  petición  deberá 
individualizar a lesión producida nunha persoa ou grupo de persoas, a súa relación de 
causalidade co funcionamento do servizo público, a súa avaliación económica, se for  
posible, e o momento en que a lesión efectivamente se produciu.

Artigo 62. Inicio do procedemento por denuncia.

1. Enténdese por denuncia o acto polo cal calquera persoa, en cumprimento ou non dunha 
obriga  legal,  pon  en  coñecemento  dun  órgano  administrativo  a  existencia  dun 
determinado feito que poida xustificar a iniciación de oficio dun procedemento  
administrativo.

2. As  denuncias  deberán  expresar  a  identidade  da  persoa  ou  persoas  que  as 
presentan e o relato dos feitos que se poñen en coñecemento da Administración. 
Cando tales feitos poidan constituír unha infracción administrativa, recollerán a data 
da súa comisión e, cando sexa posible, a identificación dos presuntos responsables.

3. Cando a denuncia invoque un prexuízo no patrimonio das administracións públicas, 



a  non  iniciación  do  procedemento  deberá  ser  motivada  e  notificarase  aos 
denunciantes a decisión de se se iniciou ou non o procedemento.

4. Cando o denunciante participase na comisión dunha infracción desta natureza e existan 
outros infractores, o órgano competente para resolver o procedemento deberá eximir 
o  denunciante  do pagamento  da  multa  que  lle  correspondería  ou  outro  tipo  de 
sanción de carácter non pecuniario, cando sexa o primeiro en fornecer elementos de 
proba que permitan iniciar o procedemento ou comprobar a infracción, sempre que no 
momento  de  fornecerse  aqueles  non  se  dispoña  de  elementos  suficientes  para 
ordenala e se repare o prexuízo causado.

Así mesmo, o órgano competente para resolver deberá reducir o importe do pagamento 
da  multa  que  lle  correspondería  ou,  se  for  o  caso,  a  sanción  de  carácter  non 
pecuniario, cando, sen se cumprir algunha das condicións anteriores, o denunciante 
facilite elementos  de proba que fornezan un valor engadido significativo respecto 
daqueles de que se dispoña.
En ambos os casos será necesario que o denunciante cese na participación da infracción 
e non destruíse elementos de proba relacionados co obxecto da denuncia.

5. A presentación dunha denuncia non confire, por si soa, a condición de interesado no 
procedemento.

Artigo 63. Especialidades no inicio dos procedementos de natureza sancionadora.

1. Os procedementos de natureza sancionadora iniciaranse sempre de oficio por acordo 
do órgano competente e establecerán a debida separación entre a fase instrutora e a 
sancionadora, que se encomendará a órganos distintos.
Considerarase que un órgano é competente para iniciar o procedemento cando así o 
determinen as súas normas reguladoras.

2. En ningún caso  se  poderá  impor  unha sanción  sen  que  se  tramitase  o  oportuno 
procedemento.

3. Non se poderán iniciar novos procedementos de carácter sancionador por feitos  ou 
condutas tipificadas como infraccións en cuxa comisión o infractor persista de forma 
continuada, mentres non se dite unha primeira resolución sancionadora, con carácter 
executivo.

Artigo 64. Acordo de iniciación nos procedementos de natureza sancionadora.

1. O acordo de iniciación comunicarase ao instrutor do procedemento, con traslado de 
cantas actuacións existan ao respecto, e notificarase aos interesados, entendendo en 
todo caso por tal o inculpado.
Así mesmo, a incoación comunicarase ao denunciante cando as normas reguladoras 
do procedemento así o prevexan.

2. O acordo de iniciación deberá conter, ao menos:

a) A identificación da persoa ou persoas presuntamente responsables.
b) Os feitos que motivan a incoación do procedemento, a súa posible cualificación e as 

sancións que poidan corresponder, sen prexuízo do que resulte da instrución.
c) A identificación do instrutor e, se for o caso, secretario do procedemento, con 

expresa indicación do réxime de recusación destes.
d) O órgano competente para a resolución do procedemento e a norma que lle 

atribúa tal competencia, indicando a posibilidade de que o presunto responsable 
poida recoñecer voluntariamente a súa responsabilidade, cos efectos previstos no 
artigo 85.

e) Medidas de carácter provisorio que acordase o órgano competente para iniciar o 
procedemento sancionador, sen prexuízo das que se poidan adoptar durante 
o procedemento de conformidade co artigo 56.

f) Indicación do dereito a formular alegacións e á audiencia no procedemento e dos 
prazos  para  o  seu  exercicio,  así  como indicación de que,  en caso  de non 
efectuar alegacións no prazo previsto sobre o contido do acordo de iniciación, este 
poderá ser  considerado proposta de resolución cando conteña un pronunciamento 
preciso acerca da responsabilidade imputada.
3. Excepcionalmente, cando no momento de ditar o acordo de iniciación non existan 



elementos suficientes para a cualificación inicial dos feitos que motivan a incoación 
do  procedemento,  a  citada  cualificación  poderá  realizarse  nunha  fase  posterior 
mediante  a  elaboración  dun  prego  de  cargos,  que  deberá  ser  notificado  aos 
interesados.

[...]

Artigo 69. Declaración responsable e comunicación.

1. Para os efectos desta lei, entenderase por declaración responsable o documento subscrito 
por un interesado en que este manifesta, baixo a súa responsabilidade, que cumpre 
cos requisitos establecidos na normativa vixente para obter o recoñecemento dun dereito 
ou  facultade ou para  o  seu  exercicio,  que dispón da documentación  que así  o 
acredita, que a porá ao dispor da Administración cando lle sexa requirida e que se 
compromete a manter o cumprimento das anteriores obrigas durante o período de tempo 
inherente ao dito recoñecemento ou exercicio.
Os requisitos a que se refire o parágrafo anterior deberán estar recollidos de maneira 
expresa,  clara  e  precisa  na  correspondente  declaración  responsable.  As 
administracións  poderán  requirir  en  calquera  momento  que  se  presente  a 
documentación que acredite o cumprimento dos mencionados requisitos e o interesado 
deberá entregala.

2. Para os efectos desta lei, entenderase por comunicación aquel documento mediante 
o cal os interesados poñen en coñecemento da Administración pública competente 
os seus datos identificativos ou calquera outro dato relevante para o inicio  dunha 
actividade ou o exercicio dun dereito.

3. As declaracións responsables e as comunicacións permitirán o recoñecemento ou exercicio 
dun dereito ou ben o inicio dunha actividade, desde o día da súa presentación,  sen 
prexuízo das facultades de comprobación, control e inspección que teñan atribuídas 
as administracións públicas.
Non obstante o disposto no parágrafo anterior, a comunicación poderá presentarse 
dentro dun prazo posterior ao inicio da actividade cando a lexislación correspondente o 
prevexa expresamente.

4. A  inexactitude,  falsidade  ou  omisión,  de  carácter  esencial,  de  calquera  dato  ou 
información que se incorpore a unha declaración responsable ou a unha comunicación, 
ou a non presentación ante a Administración competente da declaración responsable, 
a documentación que sexa, segundo o caso, requirida para acreditar o cumprimento do 
declarado, ou a comunicación, determinará a imposibilidade de continuar co exercicio 
do dereito ou actividade afectada desde o momento en que se teña constancia de tales 
feitos,  sen  prexuízo  das  responsabilidades  penais,  civís  ou  administrativas  que 
procedan.
Así mesmo, a resolución da Administración pública que declare tales circunstancias 
poderá  determinar  a  obriga  do  interesado  de  restituír  a  situación  xurídica  ao 
momento previo ao recoñecemento ou ao exercicio do dereito ou ao inicio da 
actividade  correspondente,  así  como  a  imposibilidade  de  instar  un  novo 
procedemento co mesmo obxecto durante un período de tempo determinado pola lei, 
todo isto conforme os termos establecidos nas normas sectoriais de aplicación.

5. As  administracións  públicas  terán  permanentemente  publicados  e  actualizados 
modelos de declaración responsable e de comunicación, facilmente accesibles aos 
interesados.

6. Unicamente será exixible ben unha declaración responsable ben unha comunicación para 
iniciar  unha mesma actividade ou obter  o recoñecemento dun mesmo dereito  ou 
facultade para o seu exercicio, sen que sexa posible a exixencia de ambas 
acumulativamente.

CAPÍTULO III

Ordenación do procedemento 

Artigo 70. Expediente administrativo.

1.  Enténdese  por  expediente  administrativo  o  conxunto  ordenado  de  documentos  e 
actuacións que serven de antecedente e fundamento á resolución administrativa, así como 
as dilixencias encamiñadas a executala.

2. Os expedientes terán formato electrónico e formaranse mediante a agregación ordenada 



de  cantos  documentos,  probas,  ditames,  informes,  acordos,  notificacións  e  demais 
dilixencias deban integralos, así como un índice numerado de todos os documentos  que 
conteña  cando  se  remita.  Así  mesmo,  deberá  constar  no  expediente  copia  electrónica 
certificada da resolución adoptada.
3. Cando en virtude dunha norma sexa preciso remitir o expediente electrónico, farase de 
acordo  co  previsto  no  Esquema  nacional  de  interoperabilidade  e  nas 
correspondentes normas técnicas de interoperabilidade,  e enviarase completo,  foliado, 
autenticado e acompañado dun índice,  así mesmo autenticado, dos documentos que 
conteña. A autenticación do citado índice garantirá a integridade e inmutabilidade do 
expediente electrónico xerado desde o momento da súa sinatura e permitirá a súa 
recuperación sempre que sexa preciso, sendo admisible que un mesmo documento forme 
parte de distintos expedientes electrónicos.

4. Non formará parte do expediente administrativo a información que teña carácter auxiliar 
ou de apoio, como a contida en aplicacións, ficheiros e bases de datos informáticas, 
notas, borradores, opinións, resumos, comunicacións e informes internos ou entre órganos 
ou entidades administrativas, así como os xuízos de valor emitidos polas administracións 
públicas, salvo que se trate de informes, preceptivos e facultativos, solicitados antes da 
resolución administrativa que poña fin ao procedemento.

Artigo 71. Impulso.

1. O procedemento, sometido ao principio de celeridade, impulsarase de oficio en todos 
os seus trámites e a través de medios electrónicos, respectando os principios de 
transparencia e publicidade.

2. No despacho dos expedientes gardarase a orde rigorosa de incoación en asuntos de 
homoxénea natureza, salvo que o titular da unidade administrativa dea orde motivada 
en contrario, da cal quede constancia.
O incumprimento do disposto  no parágrafo anterior  dará lugar  á  exixencia  de 
responsabilidade disciplinaria do infractor e, se for o caso, será causa de remoción 
do posto de traballo.

3. As persoas designadas como órgano instrutor  ou,  se for  o  caso,  os titulares das 
unidades administrativas que teñan atribuída tal función serán responsables directos da 
tramitación  do  procedemento  e,  en  especial,  do  cumprimento  dos  prazos 
establecidos.

Artigo 72. Concentración de trámites.

1. De acordo co principio de simplificación administrativa, acordaranse nun só acto todos 
os  trámites  que,  pola  súa natureza,  admitan  un  impulso  simultáneo  e  non  sexa 
obrigado o seu cumprimento sucesivo.

2. Ao solicitar os trámites que deban ser cumpridos por outros órganos, deberase 
consignar na comunicación cursada o prazo legal establecido para o efecto.

Artigo 73. Cumprimento de trámites.

1. Os trámites que deban ser cumpridos polos interesados deberanse realizar no prazo 
de dez días a partir do seguinte ao da notificación do correspondente acto, salvo no 
caso de que na norma correspondente se fixe un prazo distinto.

2. En calquera momento do procedemento, cando a Administración considere que algún 
dos actos dos interesados non reúne os requisitos necesarios, porao en coñecemento do 
seu autor e concederalle un prazo de dez días para cumprilo.

3. Os interesados que non cumpran o disposto nos números anteriores poderanse declarar 
decaídos  no  seu  dereito  ao  trámite  correspondente.  Non  obstante,  admitirase  a 
actuación do interesado e producirá os seus efectos legais, se se producir antes ou 
dentro do día en que se notifique a resolución en que se teña por transcorrido o prazo.

Artigo 74. Cuestións incidentais.

As cuestións incidentais que se susciten no procedemento, mesmo as que se refiran á 
nulidade de actuacións, non suspenderán a súa tramitación, salvo a recusación.

CAPÍTULO IV



Instrución do procedemento 

Sección 1. ª Disposicións xerais 

Artigo 75. Actos de instrución.

1. Os  actos  de  instrución  necesarios  para  a  determinación,  coñecemento  e 
comprobación dos feitos en virtude dos cales se deba pronunciar a resolución serán 
realizados de oficio e a través de medios electrónicos polo órgano que tramite o 
procedemento, sen prexuízo do dereito dos interesados a propor aquelas actuacións que 
requiran a súa intervención ou constitúan trámites legal ou regulamentariamente 
establecidos.

2. As  aplicacións  e  os  sistemas  de  información  utilizados  para  a  instrución  dos 
procedementos deberán garantir o control dos tempos e prazos, a identificación dos 
órganos responsables e a tramitación ordenada dos expedientes, así como facilitar a 
simplificación e a publicidade dos procedementos.

3. Os actos de instrución que requiran a intervención dos interesados deberanse practicar 
na forma que resulte máis conveniente para eles e sexa compatible, na medida do 
posible, coas súas obrigas laborais ou profesionais.

4. En calquera caso, o órgano instrutor adoptará as medidas necesarias para lograr  o 
pleno respecto aos principios de contradición e de igualdade dos interesados no 
procedemento.

Artigo 76. Alegacións.

1. Os interesados poderán, en calquera momento do procedemento anterior ao trámite 
de audiencia, aducir alegacións e presentar documentos ou outros elementos de xuízo.
Uns e outros serán tidos en conta polo órgano competente ao redactar a 
correspondente proposta de resolución.

2. En todo momento poderán os interesados alegar os defectos de tramitación e, en especial, 
os que supoñan paralización, infracción dos prazos preceptivamente sinalados  ou a 
omisión de trámites que poden ser  emendados antes da resolución definitiva  do 
asunto. Estas alegacións poderán dar lugar, se houber razóns para isto, á exixencia da 
correspondente responsabilidade disciplinaria.

Sección 2. ª Proba 

Artigo 77. Medios e período de proba.

1. Os feitos relevantes para a decisión dun procedemento poderanse acreditar  por 
calquera medio de proba admisible en dereito, cuxa valoración se realizará de acordo cos 
criterios establecidos na Lei 1/2000, do 7 de xaneiro, de axuizamento civil.
2. Cando a Administración non teña por certos os feitos alegados polos interesados ou 
a natureza do procedemento o exixa, o instrutor acordará a apertura dun período de 
proba por un prazo non superior a trinta días nin inferior a dez, a fin de que se poidan 
practicar  cantas  xulgue  pertinentes.  Así  mesmo,  cando  o  considere  necesario,  o 
instrutor,  por  petición  dos  interesados,  poderá  decidir  a  apertura  dun  período 
extraordinario de proba por un prazo non superior a dez días.
3.  O instrutor do procedemento soamente poderá rexeitar as probas propostas polos 
interesados cando sexan manifestamente improcedentes ou innecesarias, mediante 
resolución motivada.

4.  Nos  procedementos  de  carácter  sancionador,  os  feitos  declarados  probados  por 
resolucións xudiciais penais firmes vincularán as administracións públicas respecto dos 
procedementos sancionadores que tramiten.
5. Os documentos formalizados polos funcionarios aos cales se recoñece a condición de 
autoridade e nos cales, observándose os requisitos legais correspondentes, se recollan 
os feitos constatados por aqueles, farán proba destes salvo que se acredite o contrario.
6.  Cando  a  proba  consista  na  emisión  dun  informe  dun  órgano  administrativo, 
organismo público ou entidade de dereito público, entenderase que este ten carácter 



preceptivo.
7. Cando a valoración das probas practicadas poida constituír o fundamento básico da 
decisión que se adopte no procedemento, por ser peza imprescindible para a correcta 
avaliación dos feitos, deberá incluírse na proposta de resolución.

Artigo 78. Práctica de proba.

1. A Administración comunicará aos interesados, con anticipación suficiente, o inicio das 
actuacións necesarias para a realización das probas que fosen admitidas.

2. Na notificación consignarase o lugar, data e hora en que se practicará a proba, coa 
advertencia, se for o caso, de que o interesado pode nomear técnicos para que o 
asistan.

3. Nos  casos  en  que,  por  petición  do  interesado,  se  deban  efectuar  probas  cuxa 
realización implique gastos que non deba soportar a Administración, esta poderá exixir 
que  se anticipen estes, sen prexuízo da liquidación definitiva, unha vez practicada a 
proba. A liquidación dos gastos practicarase unindo os comprobantes que acrediten a 
realidade e contía daqueles.

Sección 3. ª Informes

Artigo 79. Petición.

1. Para efectos da resolución do procedemento, solicitaranse aqueles informes que sexan 
preceptivos polas disposicións legais e os que se xulguen necesarios para resolver, 
citando o precepto que os exixa ou fundamentando, se for o caso, a conveniencia de 
reclama los.

2. Na petición de informe concretarase o aspecto ou aspectos acerca dos cales se solicita.

Artigo 80. Emisión de informes.

1. Salvo disposición expresa en contrario, os informes serán facultativos e non 
vinculantes.

2. Os informes serán emitidos a través de medios electrónicos e de acordo cos requisitos 
que  sinala  o  artigo  26  no  prazo  de  dez  días,  salvo  que  unha  disposición  ou  o 
cumprimento do resto dos prazos do procedemento permita ou exixa outro prazo maior ou 
menor.

3. De non emitirse o informe no prazo sinalado, e sen prexuízo da responsabilidade en que 
incorra o responsable da demora, poderanse proseguir as actuacións salvo cando se 
trate dun informe preceptivo, e neste caso poderase suspender o transcurso do prazo 
máximo legal para resolver o procedemento nos termos establecidos na alínea d) do 
número 1 do artigo 22.

4. Se o informe debe ser emitido por unha Administración pública distinta da que tramita o 
procedemento  co  obxecto  de  expresar  o  punto  de  vista  correspondente  ás  súas 
competencias respectivas, e transcorre o prazo sen que aquel se emitise, poderanse 
proseguir as actuacións.
O informe emitido  fóra  de  prazo  poderá  non  ser  tido  en  conta ao  adoptar  a 
correspondente resolución.

Artigo 81. Solicitude de informes e ditames nos procedementos de responsabiidade 
patrimonial.

1. No caso dos procedementos de responsabilidade patrimonial será preceptivo solicitar 
informe ao servizo cuxo funcionamento ocasionase a presunta lesión indemnizable, sen 
que o prazo da súa emisión poida exceder dez días.

2. Cando as indemnizacións reclamadas sexan de contía igual ou superior a 50.000 euros 
ou á que se estableza na correspondente lexislación autonómica, así como naqueles 
casos que dispoña a Lei orgánica 3/1 980, do 22 de abril, do Consello de Estado, será 
preceptivo  solicitar  ditame do  Consello  de Estado ou,  se for  o  caso,  do órgano 
consultivo da comunidade autónoma.
Para estes efectos, o órgano instrutor, no prazo de dez días contados desde a 
finalización do trámite de audiencia,  remitirá ao órgano competente para solicitar o 
ditame unha proposta de resolución, que se axustará ao previsto no artigo 91 ou, se for o 



caso,  a  proposta  de  acordo  polo  cal  se  podería  terminar  convencionalmente  o 
procedemento.

O ditame emitirase no prazo de dous meses e deberase pronunciar sobre a existencia 
ou non de relación de causalidade entre o funcionamento do servizo público e a lesión 
producida e, se for o caso, sobre a valoración do dano causado e a contía e modo da 
indemnización, de acordo cos criterios establecidos nesta lei.

3. No  caso  de  reclamacións  en  materia  de  responsabilidade  patrimonial  do  Estado  polo 
funcionamento anormal da Administración de xustiza, será preceptivo o informe do Consello 
Xeral do Poder Xudicial, que será emitido no prazo máximo de dous meses. O prazo 
para  ditar resolución quedará suspendido polo tempo que medie entre a solicitude do 
informe e a súa recepción, sen que o dito prazo poida exceder os citados dous meses.

Sección 4.ª Participación dos interesados 

Artigo 82. Trámite de audiencia.

1. Instruídos  os  procedementos,  e  inmediatamente  antes  de  redactar  a  proposta  de 
resolución, poranse de manifesto aos interesados ou, se for o caso, aos seus 
representantes, para o cal se terán en conta as limitacións previstas, se for o caso, 
na Lei 19/2013, do 9 de decembro.
A audiencia aos interesados será anterior á solicitude do informe do órgano competente 
para o asesoramento xurídico ou á solicitude do ditame do Consello de Estado ou órgano 
consultivo equivalente da comunidade autónoma, no caso de estes formaren parte do 
procedemento.

2. Os interesados, nun prazo non inferior a dez días nin superior a quince, poderán alegar e 
presentar os documentos e as xustificacións que consideren pertinentes.

3. Se antes do vencemento do prazo os interesados manifestan a súa decisión de non 
efectuar  alegacións  nin  presentar  novos  documentos  ou xustificacións,  terase por 
realizado o trámite.

4. Poderase prescindir do trámite de audiencia cando non figuren no procedemento nin 
sexan tidos en conta na resolución outros feitos nin outras alegacións e probas que as 
aducidas polo interesado.

5. Nos procedementos de responsabilidade patrimonial a que se refire o artigo 32.9 da Lei 
de réxime xurídico do sector público, será necesario en todo caso dar audiencia ao 
contratista, notificándolle cantas actuacións se realicen no procedemento, para o efecto 
de que compareza nel, expoña o que ao seu dereito conveña e propoña cantos medios 
de proba considere necesarios.

[...]

CAPÍTULO V

Finalización do procedemento 

Sección 1.ª Disposicións xerais

Artigo 84. Terminación.

1. Porán fin ao procedemento a resolución, a desistencia, a renuncia ao dereito en que 
se funde a solicitude, cando tal renuncia non estea prohibida polo ordenamento 
xurídico, e a declaración de caducidade.

2. Tamén  producirá  a  terminación  do  procedemento  a  imposibilidade  material  de 
continualo por causas sobrevidas. A resolución que se dite deberá ser motivada en 
todo caso.

Artigo 85. Terminación nos procedementos sancionadores.

1. Iniciado  un  procedemento  sancionador,  se  o  infractor  recoñece  a  súa 
responsabilidade, poderase resolver o procedemento coa imposición da sanción que 
proceda.



2. Cando a sanción teña unicamente carácter pecuniario ou ben caiba impor unha sanción 
pecuniaria e outra de carácter non pecuniario pero se xustificou a improcedencia da 
segunda, o pagamento voluntario polo presunto responsable, en calquera momento 
anterior á resolución, implicará a terminación do procedemento, salvo no relativo á 
reposición da situación alterada ou á determinación da indemnización polos danos e 
perdas causados pola comisión da infracción.

3. En ambos os casos, cando a sanción teña unicamente carácter pecuniario, o órgano 
competente para resolver o procedemento aplicará reducións de, ao menos, o 20 % 
sobre o importe da sanción proposta, que serán acumulables entre si. As citadas 
reducións deberán estar determinadas na notificación de iniciación do procedemento 
e a súa efectividade estará condicionada á desistencia ou renuncia de calquera acción 
ou recurso en vía administrativa contra a sanción.
A porcentaxe de redución prevista neste número poderá ser incrementada 
regulamentariamente.

[...]

Sección 2. ª Resolución

 Artigo 87. Actuacións complementarias.

Antes de ditar resolución, o órgano competente para resolver poderá decidir, mediante 
acordo motivado, a realización das actuacións complementarias indispensables para 
resolver o procedemento. Non terán a consideración de actuacións complementarias os 
informes que preceden inmediatamente a resolución final do procedemento.
O acordo de realización de actuacións complementarias notificarase aos interesados e 
concederáselles un prazo de sete días para formularen as alegacións que teñan por 
pertinentes despois da finalización daquelas. As actuacións complementarias deberán 
practicarse nun prazo non superior a quince días. O prazo para resolver o procedemento 
quedará suspendido ata a terminación das actuacións complementarias.

Artigo 88. Contido.

1. A resolución que poña fin ao procedemento decidirá todas as cuestións formuladas polos 
interesados e aquelas outras derivadas del.
Cando se trate de cuestións conexas que non fosen formuladas polos interesados, o 
órgano  competente  poderase  pronunciar  sobre  elas  mesmas,  póndoo  antes  de 
manifesto  a aqueles por un prazo non superior a quince días, para que formulen as 
alegacións que  consideren pertinentes e presenten,  se for o caso, os medios de 
proba.

2. Nos  procedementos  tramitados  por  solicitude  do  interesado,  a  resolución  será 
congruente coas peticións formuladas por este, sen que en ningún caso poida agravar 
a  súa situación inicial e sen prexuízo da potestade da Administración de incoar de 
oficio un novo procedemento, se procede.

3. As resolucións conterán a decisión, que será motivada nos casos a que se refire o artigo 
35.  Expresarán,  ademais,  os  recursos  que  contra  ela  procedan,  o  órgano 
administrativo ou xudicial ante o cal teñan que presentarse e o prazo para interpolos, sen 
prexuízo  de  que  os  interesados  poidan  exercer  calquera  outro  que  consideren 
oportuno.

4. Sen  prexuízo  da  forma  e  lugar  sinalados  polo  interesado  para  a  práctica  das 
notificacións, a resolución do procedemento ditarase electronicamente e garantirá a 
identidade  do  órgano  competente,  así  como  a  autenticidade  e  integridade  do 
documento que se formalice mediante o emprego dalgún dos instrumentos previstos 
nesta lei.

5. En ningún caso poderá a Administración absterse de resolver co pretexto de silencio, 
escuridade ou insuficiencia dos preceptos legais aplicables ao caso, aínda que poderá 
acordarse a inadmisión das solicitudes de recoñecemento de dereitos non previstos no 
ordenamento xurídico ou manifestamente carentes de fundamento, sen prexuízo do 
dereito de petición previsto polo artigo 29 da Constitución.

6. A aceptación de informes ou ditames servirá de motivación á resolución cando se 
incorporen ao texto desta.



7. Cando a competencia para instruír e resolver un procedemento non recaia nun mesmo 
órgano, será necesario que o instrutor eleve ao órgano competente para resolver unha 
proposta de resolución.
Nos procedementos de carácter sancionador, a proposta de resolución deberá ser 
notificada aos interesados nos termos previstos no artigo seguinte.

Artigo 89. Proposta de resolución nos procedementos de carácter sancionador.

1. O órgano instrutor resolverá a finalización do procedemento, con arquivamento 
das actuacións, sen que sexa necesaria a formulación da proposta de resolución, cando 
na instrución do procedemento se poña de manifesto que concorre algunha das seguintes 
circunstancias:

a) A inexistencia dos feitos que puideren constituír a infracción.
b) Cando os feitos non resulten acreditados.
c) Cando os feitos probados non constitúan, de modo manifesto, infracción 

administrativa.
d) Cando non exista ou non se puidese identificar a persoa ou persoas responsables ou 

ben aparezan exentas de responsabilidade.
e) Cando se conclúa, en calquera momento, que prescribiu a infracción.

2.  No  caso  de  procedementos  de  carácter  sancionador,  unha  vez  concluída  a 
instrución do procedemento, o órgano instrutor formulará unha proposta de resolución que 
deberá ser notificada aos interesados. A proposta de resolución deberá indicar a posta de 
manifesto do procedemento e o prazo para formular alegacións e presentar os documentos 
e informacións que se consideren pertinentes.
3. Na proposta de resolución fixaranse de forma motivada os feitos que se consideren 
probados e a súa exacta cualificación xurídica, determinarase a infracción que, se for o 
caso, aqueles constitúan, a persoa ou persoas responsables e a sanción que se propoña, 
a valoración das probas practicadas, en especial aquelas que constitúan os fundamentos 
básicos da decisión, así como as medidas provisorias que, se for o caso, se adoptasen. 
Cando a instrución conclúa a inexistencia de infracción ou responsabilidade e non se faga 
uso da facultade prevista no número primeiro, a proposta declarará esa circunstancia.

Artigo 90. Especialidades da resolución nos procedementos sancionadores.

1. No caso de procedementos de carácter sancionador, ademais do contido previsto nos 
dous artigos  anteriores,  a  resolución  incluirá  a  valoración  das probas practicadas,  en 
especial aquelas que constitúan os fundamentos básicos da decisión, fixarán os feitos e, 
se for o caso, a persoa ou persoas responsables, a infracción ou infraccións cometidas e 
a sanción ou sancións que se impoñen, ou ben a declaración de non existencia de 
infracción ou responsabilidade.
2 Na resolución non se poderán aceptar feitos distintos dos determinados no curso do 
procedemento, con independencia da súa diferente valoración xurídica. Non obstante, 
cando o órgano competente para resolver considere que a infracción ou a sanción
 revisten maior gravidade que a determinada na proposta de resolución, notificarase ao 
inculpado  para  que  formule  cantas  alegacións  considere convenientes  no  prazo  de 
quince días.
3. A resolución que poña fin ao procedemento será executiva cando non caiba contra ela 
ningún  recurso  ordinario  en  vía  administrativa,  e  nela  poderán  adoptarse  as 
disposicións  cautelares  precisas  para  garantir  a  súa  eficacia  mentres  non  sexa 
executiva e que poderán consistir no mantemento das medidas provisorias que, se for o 
caso, se adoptasen.

Cando a resolución  sexa  executiva,  poderase suspender  cautelarmente  se  o  interesado 
manifesta á Administración a súa intención de interpor recurso contencioso-administrativo 
contra a resolución firme en vía administrativa. A dita suspensión cautelar finalizará cando:

a) Transcorrese o prazo legalmente previsto sen que o interesado interpuxese 
recurso contencioso-administrativo.

b) Tendo o interesado interposto recurso contencioso-administrativo:

1 .º Non se solicitase no mesmo trámite a suspensión cautelar da resolución 
impugnada.



2.º O órgano xudicial se pronuncie sobre a suspensión cautelar solicitada, nos termos 
previstos nela.

4. Cando as condutas sancionadas causasen danos ou perdas ás administracións e a 
contía destinada a indemnizar estes danos non quedase determinada no expediente, 
fixarase mediante un procedemento complementario, cuxa resolución será inmediatamente 
executiva. Este procedemento será susceptible de terminación convencional, pero nin esta 
nin a aceptación polo infractor da resolución que se poida ditar implicarán o recoñecemento 
voluntario da súa responsabilidade. A resolución do procedemento porá fin á vía 
administrativa.

Artigo  91. Especialidades  da  resolución  nos  procedementos  en  materia  de  
responsabilidade patrimonial.

1. Unha vez recibido, se for o caso, o ditame a que se refire o artigo 81.2 ou, cando este 
non sexa preceptivo, unha vez finalizado o trámite de audiencia, o órgano competente 
resolverá ou someterá a proposta de acordo para a súa formalización polo interesado 
e  polo  órgano  administrativo  competente  para  subscribilo.  Cando  non  se 
considere  procedente formalizar a proposta de terminación convencional, o órgano 
competente resolverá nos termos previstos no número seguinte.

2. Ademais  do  previsto  no  artigo  88,  nos  casos  de  procedementos  de  responsabilidade 
patrimonial, será necesario que a resolución se pronuncie sobre a existencia ou non da 
relación de causalidade entre o funcionamento do servizo público e a lesión producida 
e,  se  for  o  caso,  sobre  a  valoración  do  dano causado,  a  contía  e  o  modo da 
indemnización, cando proceda, de acordo cos criterios que para calculala e aboala 
se establecen no artigo 34 da Lei de réxime xurídico do sector público.

3. Transcorridos seis meses desde que se iniciou o procedemento sen se ter ditado e 
notificado resolución expresa ou, se for o caso, sen se ter formalizado o acordo, poderá 
entenderse que a resolución é contraria á indemnización do particular.

Artigo 92. Competencia para a resolución dos procedementos de responsabilidade 
patrimonial.

No ámbito  da Administración  xeral  do Estado,  os  procedementos  de responsabilidade 
patrimonial serán resoltos polo ministro respectivo ou polo Consello de Ministros nos casos 
do artigo 32.3 da Lei de réxime xurídico do sector público, ou cando unha lei así o dispoña.
No ámbito  autonómico  e  local,  os  procedementos  de  responsabilidade  patrimonial 
serán resoltos polos órganos correspondentes das comunidades autónomas ou das 
entidades que integran a Administración local.
No caso das entidades de dereito público, as normas que determinen o seu réxime 
xurídico poderán establecer os órganos aos cales corresponde a resolución dos 
procedementos de responsabilidade patrimonial. Na súa falta, aplicaranse as normas 
previstas neste artigo.

Sección 3. ª Desistencia e renuncia 

Artigo 93. Desistencia da Administración.

Nos procedementos iniciados de oficio, a Administración poderá desistir, 
motivadamente, nos supostos e cos requisitos previstos nas leis.

Artigo 94. Desistencia e renuncia dos interesados.

1. Todo interesado poderá desistir da súa solicitude ou, cando isto non estea prohibido 
polo ordenamento xurídico, renunciar aos seus dereitos.

2. Se o escrito de iniciación foi formulado por dous ou máis interesados, a desistencia ou a 
renuncia só afectará aqueles que a formularon.

3. Tanto a desistencia como a renuncia poderán facerse por calquera medio que permita 
a súa constancia, sempre que incorpore as sinaturas que correspondan de acordo co 
previsto na normativa aplicable.

4. A Administración aceptará de plano a desistencia ou a renuncia, e declarará concluso 



o procedemento salvo que, tendo comparecido nel terceiros interesados, estes instasen 
a  súa  continuación  no  prazo  de  dez  días  desde  que  foron  notificados  da 
desistencia ou renuncia.

5. Se a cuestión suscitada pola incoación do procedemento entraña interese xeral ou é 
conveniente tramitala para a súa definición e esclarecemento, a Administración poderá 
limitar  os  efectos  da  desistencia  ou  da  renuncia  ao  interesado  e  seguirá  o 
procedemento.

Sección 4. ª Caducidade

Artigo 95. Requisitos e efectos.

1. Nos procedementos iniciados por solicitude do interesado, cando se produza a súa 
paralización por causa imputable a el, a Administración advertirao de que, transcorridos 
tres meses, se producirá a caducidade do procedemento. Consumido este prazo sen 
que o particular requirido realice as actividades necesarias para proseguir a tramitación, 
a  Administración  acordará  o  arquivamento  das  actuacións  e  notificarao  ao 
interesado.  Contra a resolución que declare a caducidade procederán os recursos 
pertinentes.

2. Non  se  poderá  acordar  a  caducidade  pola  simple  inactividade  do  interesado  no 
cumprimento de trámites, sempre que non sexan indispensables para ditar resolución. 
A dita inactividade non terá outro efecto que a perda do seu dereito ao referido trámite.

3. A caducidade non producirá por si soa a prescrición das accións do particular ou da 
Administración,  pero os procedementos caducados non interromperán o prazo de 
prescrición.
Nos casos en que sexa posible a iniciación dun novo procedemento por non se ter 
producido a prescrición, poderán incorporarse a este os actos e trámites cuxo contido 
se  tería  mantido  igual  se  non  se  producise  a  caducidade.  En  todo  caso,  no  novo 
procedemento deberanse cumprir os trámites de alegacións, proposición de proba e 
audiencia ao interesado.

4. Poderá non ser aplicable a caducidade no suposto de que a cuestión suscitada afecte o 
interese xeral, ou sexa conveniente tramitala para a súa definición e esclarecemento.

CAPÍTULO VI

Da tramitación simplificada do procedemento administrativo común 

Artigo 96. Tramitación simplificada do procedemento administrativo común.

1. Cando razóns de interese público ou a falta de complexidade do procedemento así o 
aconsellen, as administracións públicas poderán acordar, de oficio ou por solicitude do 
interesado, a tramitación simplificada do procedemento.
En calquera momento do procedemento anterior á súa resolución, o órgano competente 
para a súa tramitación poderá acordar continuar conforme a tramitación ordinaria.

2. Cando  a  Administración  acorde  de  oficio  a  tramitación  simplificada  do 
procedemento, deberá notificalo aos interesados. Se algún deles manifesta a súa oposición 
expresa, a Administración deberá seguir a tramitación ordinaria.

3. Os interesados poderán solicitar a tramitación simplificada do procedemento. Se o órgano 
competente  para  a  tramitación  aprecia  que  non  concorre  algunha  das  razóns 
previstas no número 1, poderá desestimar a dita solicitude, no prazo de cinco días 
desde  a súa presentación,  sen que exista  posibilidade de recurso por  parte  do 
interesado.  Transcorrido  o  mencionado  prazo  de  cinco  días,  entenderase 
desestimada a solicitude.

4. No  caso  de  procedementos  en  materia  de  responsabilidade  patrimonial  das 
administracións públicas, se unha vez iniciado o procedemento administrativo o órgano 
competente para a súa tramitación considera inequívoca a relación de causalidade 
entre o funcionamento do servizo público e a lesión, así como a valoración do dano e 
o  cálculo  da contía  da indemnización,  poderá acordar  de oficio a  suspensión do 
procedemento xeral e a iniciación dun procedemento simplificado.

5. No  caso  de  procedementos  de  natureza  sancionadora,  poderase  adoptar  a 
tramitación simplificada do procedemento cando o órgano competente para iniciar o 



procedemento considere que, de acordo co previsto na súa normativa reguladora, existen 
elementos de xuízo suficientes para cualificar a infracción como leve, sen que caiba a 
oposición expresa por parte do interesado prevista no número 2.

6. Salvo  que  reste  menos  para  a  súa  tramitación  ordinaria,  os  procedementos 
administrativos tramitados de maneira simplificada deberán ser resoltos en trinta días, 
contados desde o seguinte a aquel en que se notifique ao interesado o acordo de 
tramitación  simplificada  do  procedemento,  e  constarán  unicamente  dos  seguintes 
trámites:

g) Inicio do procedemento de oficio ou por solicitude do interesado.
h) Emenda da solicitude presentada, se for o caso.
i) Alegacións formuladas ao inicio do procedemento durante o prazo de cinco 

días.
j) Trámite de audiencia, unicamente cando a resolución vaia ser desfavorable para o 

interesado.
k) Informe do servizo xurídico, cando este sexa preceptivo.
f) Informe do Consello Xeral do Poder Xudicial, cando este sexa preceptivo.
g) Ditame do Consello de Estado ou órgano consultivo equivalente da comunidade 

autónoma nos casos en que sexa preceptivo. Desde que se solicite o ditame ao 
Consello de Estado, ou órgano equivalente, ata que este sexa emitido, producirase 
a suspensión automática do prazo para resolver.
O órgano competente solicitará a emisión do ditame nun prazo tal que permita 
cumprir o prazo de resolución do procedemento. O ditame poderá ser emitido no 
prazo de quince días se así o solicita o órgano competente.
En todo caso, no expediente que se remita ao Consello de Estado ou órgano consultivo 
equivalente  incluirase  unha  proposta  de  resolución.  Cando  o  ditame  sexa 
contrario  ao  fondo da proposta de resolución,  con independencia  de que se 
atenda  ou  non  este  criterio,  o  órgano  competente  para  resolver  acordará 
continuar o procedemento conforme a tramitación ordinaria, o que se notificará 
aos interesados. Neste caso, entenderanse validadas todas as actuacións que se 
realizasen durante a tramitación simplificada do  procedemento, exceptuando o 
ditame do Consello de Estado ou órgano consultivo equivalente.

h)    Resolución.

7. No caso de que un procedemento exixa a realización dun trámite non previsto no número 
anterior, deberá ser tramitado de maneira ordinaria.

CAPÍTULO VII

Execución

[...]

TÍTULO V

Da revisión dos actos en vía administrativa

[...]

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

1. Quedan derrogadas todas as normas de igual ou inferior rango no que contradigan ou se 
opoñan ao disposto na presente lei.
2. Quedan derrogadas expresamente as seguintes disposicións:

a) Lei 30/1 992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e 



do procedemento administrativo común.
b) Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos 

públicos.
c) Os artigos 4 a 7 da Lei 2/2011, do 4 de marzo, de economía sustentable.
d) Real decreto 429/1993, do 26 de marzo, polo que se aproba o Regulamento dos 

procedementos das administracións públicas en materia de responsabilidade 
patrimonial.

e) Real decreto 1398/1 993, do 4 de agosto, polo que se aproba o Regulamento do 
procedemento para o exercicio da potestade sancionadora.

f) Real  decreto  772/1999,  do  7  de  maio,  polo  que  se  regula  a  presentación  de 
solicitudes,  escritos e  comunicacións  ante  a  Administración xeral  do  Estado,  a 
expedición de copias de documentos e devolución de orixinais  e o réxime das 
oficinas de rexistro.

g) Os artigos 2.3, 10, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29.1.a), 29.1.d), 31, 32, 33, 35, 36, 39, 
48,  50,  os  números  1,  2  e  4  da  disposición  adicional  primeira,  a  disposición 
adicional terceira, a disposición transitoria primeira, a disposición transitoria segunda, 
a disposición  transitoria terceira e a disposición transitoria cuarta do Real decreto 
1671/2009, do 6 de novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, do 
22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.

Ata que, de acordo co establecido na disposición derradeira sétima, produzan efectos  as 
previsións relativas ao rexistro electrónico de apoderamentos, rexistro electrónico, punto 
de acceso xeral electrónico da Administración e arquivo único electrónico, manteranse 
en vigor  os artigos  das normas previstas  nas alíneas a),  b)  e  g)  relativos  ás  materias 
mencionadas.

3.  As  referencias  contidas  en  normas  vixentes  ás  disposicións  que  se  derrogan 
expresamente  deberanse  entender  efectuadas ás  disposicións  desta  lei  que  regulan  a 
mesma materia que aquelas.

[...]

Disposición derradeira sétima. Entrada en vigor.

Esta lei entrará en vigor ao ano da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».
Non obstante, as previsións relativas ao rexistro electrónico de apoderamentos, rexistro 
electrónico, rexistro de empregados públicos habilitados, punto de acceso xeral  electrónico 
da  Administración  e  arquivo  único  electrónico  producirán  efectos  aos  dous  anos  da 
entrada en vigor da lei.



3. ESTATUTO BÁSICO DO EMPREGADO 
PÚBLICO

Texto refundido aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015

(EXTRACTO)



CAPÍTULO VI

Deberes dos empregados públicos. Código de conduta

Artigo 52.  Deberes dos empregados públ icos. Código de conduta.

Os empregados públicos deberán desempeñar con  dilixencia as tarefas  que  teñan asignadas e 
velar polos intereses xerais con suxeición e observancia da Constitución e do resto do ordenamento 
xurídico e deberán actuar  consonte os seguintes principios:  obxectividade, integridade, neutralidade, 
responsabilidade, imparcialidade,  confidencialidade,  dedicación  ao servizo público, transparencia, 
exemplaridade,  austeridade, accesibilidade, eficacia, honradez, promoción do contorno cultural   e 
ambiental e respecto á igualdade entre   mulleres e homes,  que inspiran o código de conduta dos 
empregados públicos  configurado   polos principios  éticos e de conduta   regulados nos artigos 
seguintes.

Os principios  e regras establecidos neste  capítulo  informarán  a interpretación  e aplicación  do 
réxime d isciplinario dos empregados públicos.

Artigo 53.  Principios éticos..

1.   Os empregados públicos  respectarán  a Constitución e o resto das normas  que integran o 
ordenamento xurídico.

2.   A súa actuación perseguirá a satisfacción dos intereses xerais dos cidadáns e fundamentarase 
en consideracións  obxectivas  orientadas cara  a imparcialidade  e o  interese  común,  á marxe  de 
calquera outro factor que  exprese  posicións  persoais,  familiares, corporativas,  clientelares ou 
calquera outra que poida colidir con este principio.

3.   Axustarán a súa actuación aos principios  de lealdade e boa fe coa  Administración na cal 
presten os seus servizos, cos seus superiores, compañeiros, subordinados e cos cidadáns. 

4.    A  súa conduta basearase no respecto dos dereitos  fundamentais e liberdades públicas e 
evitando toda actuación que poida producir algunha discriminación por razón  de nacemento, orixe 
racial ou  étnica,  xénero,  sexo, orientación sexual, relixión  ou conviccións, opinión,  discapacidade, 
idade ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.

5.    Absteranse naqueles  asuntos  en  que teñan interese persoal,  así como de toda actividade 
privada ou interese que poida supor un risco de xerar conflitos de intereses co seu posto público.

6.    Non contraerán  obrigas económicas nin intervirán en operacións  financeiras, obrigas 
patrimoniais  ou n egocios  xurídicos con persoas  ou  entidades cando poida  supor  un conflito  de 
intereses coas obrigas do seu posto público.

7.    Non  aceptarán  ningún  trato de favor ou situación  que implique  privilexio  ou  vantaxe 
inxustificada, por parte de persoas físicas ou entidades privadas.

8.   Actuarán de acordo cos principios de eficacia, economía e eficiencia e vixiarán a consecución 
do interese xeral e o cumprimento dos obxectivos da organización.

9.   Non influirán na axilización ou resolución de trámite ou procedemento administrativo sen causa 
xusta e, en ningún caso, cando iso comporte un privilexio en beneficio dos titulares dos cargos 
públicos ou no seu contorno familiar e social inmediato ou cando supoña un menoscabo dos intereses 
de terceiros.

10.   Cumprirán con dilixencia as tarefas que lles correspondan ou se lles encomenden e, de ser a 
caso, resolverán dentro de prazo os procedementos ou  expedientes da súa competencia.

11.    Exercerán  as súas  atribucións segundo  o principio de dedicación  ao servizo público e 
absteranse non só de condutas contrarias a el, senón tamén de calquera outra que comprometan  a 
neutralidade no exercicio dos servizos públicos.

12.    Gardarán segredo  das  materias clasificadas  ou  outras cuxa difusión  estea prohibida 
legalmente, e  manterán a debida discreción sobre aqueles asuntos que coñezan por razón do seu 
cargo, sen que poidan facer uso da información obtida para beneficio propio ou de terceiros, ou en 
prexuízo do interese público.

Artigo 54.  Principios de conduta.



1.    Tratarán  con atención  e respecto  aos cidadáns, aos  seus superiores e aos restantes 
empregados públicos.

2.    O desempeño  das tarefas correspondentes ao seu posto de traballo realizarase de forma 
dilixente e cumprirán a xornada e o horario establecidos.

3.    Obedecerán as instrucións e ordes profesionais dos superiores, agás que constituirán unha 
infracción manifesta do ordenamento xurídico, neste caso poranas  inmediatamente en coñecemento 
dos órganos de inspección procedentes.

4.   Informarán aos cidadáns sobre aquelas  materias ou asuntos que terían dereito a coñecer e 
facilitaranlle o  exercicio dos seus dereitos e o  cumprimento das s ú as obrigas.

5.   Administrarán  os  recursos e bens públicos  con austeridade,  e non  os utilizarán en proveito 
propio ou de persoas achegadas. Terán, así mesmo, o deber de velar pola súa conservación.

6.   Rexeitarase calquera regalo, favor ou servizo en condicións vantaxosas que vaia máis alá dos 
usos habituais, sociais e de cortesía, sen prexuízo do establecido no Código penal.

7.     Garantirán a constancia e permanencia dos documentos para a súa transmisión e entrega 
aos seus posteriores responsables.

8.    Manterán actualizada a súa formación e cualificación.
9.    Observarán as normas sobre seguranza e saúde laboral.
10.   Porán en coñeceme nto dos seus superiores ou dos órganos competentes as pro postas que 

considere  axeitadas para mellorar  o  desenvolvemento das funcións  da unidade  en que  estean 
destinados. Para estes e f e c tos poderase prever a creación da instancia adecuada competente para 
centralizar a  recepción das propostas  dos empregados públicos ou  administrados que sirvan para 
mellora a eficacia no servizo.

11.    Garantirán a atención ao cidadán na lingua que o  solicite sempre que sexa oficial no 
territorio.

[...]

Artigo 56.  Requisitos xerais.

1.   Para poder participar nos procesos selectivos será necesario reunir os seguintes requisitos:
[...]
d)     Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de  calquera das 

administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, 
nin  encontrarse en inhabilitación  absoluta ou especial para empregos  ou cargos públicos por 
resolución xudicial,  para o  acceso ao corpo ou a  escala de funcionario, ou para exercer funcións 
similares as que desempeñaban no caso do persoal laboral, no cal fose separado ou inhabilitado. No 
caso de ser nacional doutro Estado, non estar inhabilitado ou en situación equivalente nin ter sido 
sometido  a sanción disciplinaria  ou  equivalente que impida,  no seu Estado, nos mesmos  termos o 
acceso ao emprego público.

[...]

Artigo 90.  Suspensión de funcións.

1.   O funcionario  declarado na situación de suspensión quedará  privado durante o tempo de 
permanencia nela do exercicio das súas funcións e de t odos os dereitos inherentes á condición. A 
suspensión determinará a perda do posto de traballo cando exceda seis meses.

2.   A suspensión firme imposta en virtude de sentenza ditada en causa criminal ou en virtude de 
sanción disciplinaria. A suspensión firme por sanción disciplinaria non poderá exceder seis anos.

3.   O  funcionario declarado na situación de suspensión de funcións non poderá prestar servizos 
en ningunha  Administración pública nin nos  organismos públicos,  axencias ou entidades de dereito 
público dependentes ou vinculadas a elas durante o tempo de cumprimento da pena ou sanción,

4.    Poderase acordar a suspensión de funcións con carácter provisional con ocasión da tramitación 
dun procedemento xudicial ou expediente disciplinario, nos termos establecidos neste estatuto,

[...]



Artigo 93.  Responsabilidade disciplinaria.

1.   Os funcionarios públicos e  o persoal  laboral quedan suxeitos ao réxime disciplinario 
establecido no presente título e nas normas que as leis de función pública diten en desenvolvemento 
deste estatuto.

2.   Os funcionarios  públicos ou o persoal laboral que induciren  outros á realización de actos ou 
condutas constitutivos de falta disciplinaria incorrerán na mesma responsabilidade ca estes.

3.    Igualmente, incorrerán en responsabilidade os funcionarios públicos ou persoal laboral que 
encubriren as faltas consumadas moi graves ou graves, cando destes actos derive dano grave para a 
Administración ou os cidadáns.

4.   O  réxime  disciplinario  do persoal  laboral rexerase,  no non previsto neste título, pola 
lexislación laboral.

Artigo 94.  Exercicio da potestade disciplinaria.

1.   As administracións públicas corrixirán disciplinariamente as infraccións do persoal ao seu 
servizo sinalado no artigo anterior, cometidas no exercicio das súas funcións e cargos, sen prexuízo 
da responsabilidade patrimonial ou penal que puidera derivarse de tales infraccións.

2.   A potestade disciplinaria exercerase de acordo cos seguintes principios:

a)   Principio de  legalidade e tipicidade  das faltas  e  sancións, a través da predeterminación 
normativa ou, no caso do persoal laboral, dos convenios colectivos.

b)   Principio de irretroactividade das disposicións sancionadoras non favorables e de 
retroactividade das favorables ao presunto infractor.

e)   Principio de proporcionalidade, aplicable tanto á clasificación das infraccións e sancións como á 
súa aplicación.

d)    Principio de culpabilidade.
e)    Principio de presunción de inocencia.

3.   Cando da  instrución dun  procedemento disciplinario resulte a existencia de indicios fundados 
de criminalidade, suspenderase a súa tramitación poñéndoo  en coñecemento do Ministerio Fiscal.

Os feitos declarados probados por resolucións xudiciais firmes vinculan á Administración.

Artigo 95.  Faltas disciplinarias.

1.   As faltas disciplinarias poden ser moi graves, graves e leves.
2.   Son faltas moi graves:

a)   O  incumprimento do deber de respecto á  Constitución  e  aos respectivos  estatutos de 
autonomía das  comunidades autónomas e  cidades de Ceuta e Melilla,  no  exercicio  da función 
pública.

b)   Toda  actuación  que supoña  discriminación por razón  de orixe  racial ou étnica, relixión ou 
conviccións,  discapacidade,  idade  ou orientación  sexual, lingua,  opinión,  lugar  de nacemento  ou 
veciñanza, sexo ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social, así como o acoso 
por razón de orixe racial ou étnica, relixión ou  conviccións,  discapacidade, idade  ou orientación 
sexual e o acoso moral, sexual e por razón de sexo.

c)    O abandono do servizo, así como non facerse cargo voluntariamente das tarefas ou funcións 
que teña encomendadas.

d)   A adopción  de  acordos manifestamente ilegais  que  lles causen  prexuízo grave  a 
Administración ou aos cidadáns.

e)   A publicación ou utilización indebida da documentación ou información a que terían ou 
tivesen acceso por razón do seu cargo ou función.

f)   A neglixencia na custodia de segredos oficiais, declarados así por lei ou clasificados como 
tales, que sexa causa da súa publicación ou que provoque a súa difusión ou coñecemento 
indebido.

g)   O notorio incumprimento das funcións esenciais inherentes ao posto de traballo ou funcións 
encomendadas.

h)    A violación da imparcialidade, utilizando as facultades atribuídas para influír en procesos 
electorais de calquera natureza e ámbito.



i)   A desobediencia aberta ás ordes ou  instrucións dun superior, salvo que constitúan infracción 
manifesta do ordenamento xurídico.

j)    A prevalencia da condición de empregado público para obter un beneflcio indebido para si 
ou para outro.

k)   A obstaculización ao exercicio das liberdades públicas e dereitos sindicais.
I)    A realización de actos encamiñados a coartar o libre exercicio do dereito de folga.
m)   O incumprimento da obriga de atender o s servizos esenciais en caso de folga.
n)   O incumprimento das normas sobre incompatibilidades cando iso dea lugar a unha situación 

de incompatibilidade.
n)   A  incomparecencia inxustificada nas comisións  de investigación  das Cortes Xerais e das 

asembleas lexislativas das comunidades autónomas.
o)    O  acoso laboral.
p)   Tamén serán faltas moi graves as que queden tipificadas como  tales  en lei das Cortes 

Xerais ou da asemblea  lexislativa da correspondente comunidade autónoma ou  polos  convenios 
colectivos no caso de persoal laboral.

3.   As faltas graves serán establecidas  par lei des Cortes Xerais  OU da asemblea  lexislativa  
da correspondente comunidade autónoma ou polos convenios colectivos no caso de persoel laboral, 
atendendo as seguintes circunstancias:

a)   O  grao en que se vulnerase a legalidade.
b)   A  gravidade dos danos  causados  ao interese  público,  ao patrimonio  ou aos bens da 

Administración ou dos cidadáns.
c)    O descrédito para a imaxe pública da Administración.

4.  As leis de función pública que se diten en desenvolvemento do presente estatuto deterrninarán 
o réxime aplicable ás faltas leves, atendendo ás anteriores circunstancias.

Artigo 96.  Sancións.

1.   Por razón das faltas cometidas poderanse impor as seguintes sancións:

a)   Separación do servizo dos funcionarios, que no caso dos funcionarios interinos comportará a 
revogación do seu nomeamento e que s ó  poderá sancionar a comisión de faltas moi graves.

b)   Despedimento disciplinario do persoal laboral, que só poderá sancionar a comisión de faltas 
moi graves e comportará a i nhabilitación para ser titular dun novo contrato de traballo con funcións 
similares ás que desempeñaban.

c)   Suspensión firme de  funcións o u de emprego e  soldo no case do persoal Iaboral, cunha 
duración máxima de seis anos.

d)   Traslado forzoso, con ou sen cambio de localidade de residencia,  polo período que en cada 
caso se estableza.

e)  Demérito,  que consistirá  na penalización  para efectos de carreira, promoción ou mobilidade 
voluntaria.

f)   Apercibimento.
g)    Calquera outra que se estableza por lei.

2.    Procederá a readmisión  do persoal  laboral fixo  cando sexa declarado  improcedente  o 
despedimento acordado como consecuencia da incoación dun expediente disciplinario pola comisión 
dunha falta moi grave.

3.    O  alcance de cada sanción  establecerase tendo en  conta o  grao de intencionalidade, 
descoido ou neglixencia que se revele na conduta,  o dano ao interese público,  a reiteración ou 
reincidencia, así como o grao de participación.

Artigo 97.  Prescrición das faltas e sancións.

As infraccións rnoi graves prescribirán aos tres anos,  as graves aos dous anos e as leves aos 
seis meses; as sancións impostas por faltas moi graves prescribirán aos tres anos, as impostas por 
faltas graves aos dous anos e as impostas par faltas leves ao ano.

O prazo de prescrición comezará a contar desde que a falta se cometese, e desde o cesamento da 
súa comisión cando se trate de faltas continuadas.

O  das sancións, desde a firmeza da resolución sancionadora.



Artigo 98  Procedemento disciplinario e medidas provisionais.

1.    Non  se poderá impor sanción pola comisión de faltas moi graves ou graves senón mediante o 
procedemento previamente establecido.

A imposición de sancións por faltas leves  levarase a  cabo por procedemento  sumario  con 
audiencia ao interesado.

2.  O procedemento disciplinario que se estableza no desenvolvemento deste estatuto estruturarase 
atendendo  aos principios de eficacia, celeridade  e economía  procesual, con  pleno respecto aos 
dereitos e  garantías de defensa do presunto responsable.

No procedemento quedará establecida a debida separación entre a fase instrutora e a 
sancionadora, encomendándoselles a órganos distintos.

3.   Cando así estea previsto nas normas que regulan  os  procedementos   sancionadores, 
poderanse adoptar  mediante resolución  motivada medidas de  carácter provisional  que  aseguren  a 
eficacia da resolución final que puidese recaer.

A suspensión provisional como medida cautelar na tramitación dun expediente disciplinario no poderá 
exceder seis meses, salvo en caso de paralización do procedemento imputable  ao interesado.  A 
suspensión provisional poderase acordar tamén durante a tramitación dun procedemento xudicial e 
manterase polo tempo a que se estenda a prisión provisional ou outras medidas  decretadas polo xuíz 
que determinen a imposibilidade de desempeñar o posto de traballo.  Neste caso, se a suspensión 
provisional excedese seis meses, non suporá perda do posto de traballo.

O funcionario suspenso provisional terá dereito a percibir durante a suspensión as retribucións 
básicas e, se for o  caso, as prestacións  familiares por fillo a cargo.

4.    Cando a suspensión provisional se eleve a definitiva, o funcionario deberá devolver o percibido 
durante o tempo de duración daquela.  Se a suspensión provisional  non chegase a se converter en 
sanción definitiva, a Administración  deberá restituírlle ao funcionario a diferenza  entre  os haberes 
realmente percibidos e os que debese percibir se se encontrase con plenitude de dereitos.

O tempo de permanencia en suspensión provisional será de aboamento para o cumprimento da 
suspensión firme.

Cando  a  suspensión non sexa declarada  firme,  o  tempo  da  súa duración computarase como de 
servizo activo e deberase acordar a inmediata reincorporación do funcionario ao seu posto de traballo, 
con recoñecemento  de todos  os dereitos económicos e demais que procedan  desde a data de 
suspensión.
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Artigo 13.  O Consello da Xunta de Galicia
[...]
2. En particular, corresponde ao Consello da Xunta de Galicia:
[...]

m) Decidir as propostas de resolución dos expedientes disciplinarios que supoñan separación 
do servizo ou despedimento disciplinario, logo dos informes e ditames preceptivos.

[...]

Artigo 17.  As consellarías

1. Correspóndelles ás persoas titulares das consellarías exercer a xefatura do persoal de 
todos os centros directivos do seu departamento e a súa inspección.

2. En particular, correspóndelles ás persoas titulares das consellarías:

a)  Exercer a potestade  disciplinaria  sobre  o  persoal  destinado  na  súa consellaría  de 
conformidade coas disposicións vixentes, impoñendo as correspondentes sancións 
disciplinarias, coa excepción da sanción de separación do servizo ou despedimento 
disciplinario.i

[...]

Artigo 18.   A Comisión de Persoal
[...]
5. A Comisión de Persoal será informada dos expedientes disciplinarios que impliquen 

separación do servizo de persoal funcionario da Administración xeral da Comunidade 
Autónoma de Galicia.
[...]

Artigo 50.   Requisitos para o acceso ao emprego público

1. Son requisitos xerais para a participación nos procesos selectivos os seguintes:
[...]

c)  Non  ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha 
Administración pública  ou  dos  órganos  constitucionais  ou  estatutarios  das  comunidades 
autónomas, nin atoparse na situación de inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño 
de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, cando se trate de acceder ao corpo ou 
escala de persoal funcionario do cal a persoa foi separada ou inhabilitada.

No caso do persoal laboral, non ter sido despedido mediante expediente disciplinario de 
ningunha Administración pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das 
comunidades autónomas, nin atoparse na situación de inhabilitación absoluta ou especial para 
o  desempeño  de  empregos  ou  cargos  públicos  por  resolución  xudicial,  cando  se  trate  de 
acceder á mesma categoría profesional á cal se pertencía.

No caso de nacionais doutros estados, non estar inhabilitado ou en situación equivalente, nin 
ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida no Estado de procedencia o 
acceso ao emprego público nos termos anteriores.

Artigo 64.   Causas de perda da condición de persoal funcionario de carreira

Son causas de perda da condición de persoal funcionario de carreira:
[...]

d) A sanción disciplinaria de separación do servizo que teña carácter firme.



TÍTULO VI

Dereitos e deberes individuais dos empregados públicos

CAPÍTULO I

Disposicións xerais

Artigo 73.  Principios de actuación

1. Con carácter xeral, os empregados públicos incluídos no ámbito de aplicación desta lei 
deben actuar consonte os principios  de legalidade,  obxectividade,  integridade,  neutralidade, 
responsabilidade, imparcialidade, confidencialidade,  dedicación ao  servizo  público, 
transparencia, exemplaridade, austeridade, accesibilidade,  eficacia,  honradez, promoción do 
contorno cultural e ambiental e respecto á igualdade entre mulleres e homes.

2. Estes principios inspiran o código de conduta regulado no artigo seguinte e informarán a 
interpretación e aplicación do réxime disciplinario dos empregados públicos.

3. Así mesmo, os empregados públicos axustarán a súa actuación ao disposto no código 
ético aprobado polo correspondente órgano de goberno.

Artigo 74.  Deberes e código de conduta

Os empregados públicos incluídos no ámbito de aplicación desta lei someteranse a un código 
de conduta configurado polos seguintes deberes:

a) Respectar a Constitución, o Estatuto de autonomía de Galicia e o resto das normas que 
integran o ordenamento xurídico.

b) Basear a súa conduta no respecto dos dereitos fundamentais e das liberdades públicas, 
evitando toda actuación que poida producir algunha discriminación por razón de nacemento, 
orixe racial ou étnica, sexo, orientación sexual, relixión ou conviccións, opinión, discapacidade, 
idade ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.

c) Perseguir coa súa actuación a satisfacción dos intereses xerais dos cidadáns, polo cal a 
dita actuación se fundamentará en consideracións obxectivas orientadas cara á imparcialidade 
e  ao  interese  común,  á  marxe  de  calquera  outro  factor  que  exprese  posicións  persoais, 
familiares, corporativas, clientelares ou calquera outra que poida colidir con este principio.

d)  Exercer  as  súas  atribucións  segundo  o  principio  de  dedicación  ao  servizo  público, 
absténdose  non  só  de  condutas  contrarias  a  este,  senón  tamén  de  calquera  outra  que 
comprometa a neutralidade no exercicio dos servizos públicos.

e) Absterse naqueles asuntos en que teñan un interese persoal, así como de toda actividade 
privada ou interese que poida supoñer un risco de xerar conflitos de intereses co seu posto 
público, e, en particular, non contraer obrigas económicas nin intervir en operacións financeiras, 
obrigas patrimoniais ou negocios xurídicos con persoas ou entidades cando poida supoñer un 
conflito de intereses coas obrigas do seu posto público.

f) Non  aceptar  ningún trato de  favor  ou  situación que  implique  privilexio  ou  vantaxe 
inxustificada,  por  parte  de  persoas  físicas  ou  entidades  privadas,  e,  en  particular,  rexeitar 
calquera  regalo,  favor  ou  servizo  en  condicións  vantaxosas  que  vaia  máis  alá  dos  usos 
habituais, sociais e de cortesía, sen prexuízo do establecido no Código penal.



g) Non influír na axilización ou resolución de trámite ou procedemento administrativo sen 
causa xusta, e en ningún caso cando iso comporte un privilexio en beneficio dos titulares dos 
cargos públicos ou no seu contorno familiar e social inmediato ou cando supoña un menoscabo 
dos intereses de terceiros.

h) Axustar a súa actuación aos principios de lealdade e boa fe coa Administración pública na 
cal  presten  os  seus  servizos,  cos  seus  superiores,  cos  seus  compañeiros,  cos  seus 
subordinados e cos cidadáns.

i) Tratar con atención e respecto os cidadáns, os seus superiores e os restantes empregados 
públicos.

j)  Desempeñar  con  dilixencia  as  tarefas  que lles  correspondan  ou  se lles  encomenden, 
resolvendo, de ser o caso, os procedementos ou expedientes da súa competencia dentro de 
prazo e cumprindo a xornada e o horario establecidos.

k) Actuar de acordo cos principios de eficacia, economía e eficiencia e vixiar a consecución 
do interese xeral e o cumprimento dos obxectivos da organización.

l) Obedecer as instrucións e ordes profesionais dos superiores, salvo que constitúan unha 
infracción manifesta do ordenamento xurídico, debendo, en tal caso, poñelas inmediatamente 
en coñecemento dos órganos de inspección correspondentes.

m) Administrar os recursos e bens públicos con austeridade e non os utilizar en proveito 
propio ou de persoas achegadas, así como velar pola súa conservación.

n) Garantir a constancia e permanencia dos documentos para a súa transmisión e entrega 
aos seus posteriores responsables.

ñ)  Gardar  segredo sobre as materias  clasificadas e as demais  de difusión prohibida le- 
galmente, e manter a debida discreción sobre aqueles asuntos que coñezan por razón do seu 
cargo, o que implica non facer uso da información obtida para beneficio propio ou de terceiros, 
ou en prexuízo do interese público.

o) Manter actualizada a súa formación e cualificación.

p) Observar as normas sobre seguridade e saúde laboral.

q) Poñer en coñecemento dos seus superiores ou dos órganos competentes as propostas 
que consideren axeitadas para mellorar o desenvolvemento das funcións da unidade en que 
estean destinados. Para estes efectos, poderase prever regulamentariamente a creación da 
instancia adecuada competente para centralizar a recepción das propostas dos empregados 
públicos ou cidadáns que sirvan para mellorar a eficacia no servizo.

r) Informar os cidadáns sobre aquelas materias ou asuntos que teñan dereito a coñecer e 
facilitarlles o exercicio dos seus dereitos e o cumprimento das súas obrigas.

s) Garantir a atención aos cidadáns na lingua oficial da Comunidade Autónoma de Ga- licia 
que soliciten.
[...]

Artigo 104.   Mobilidade interadministrativa
[...]
4. [...]
Corresponderá aos órganos competentes da Administración de orixe a imposición, de ser o 

caso, da sanción de separación do servizo.



[...]

Artigo 145.  Dedución de retribucións

1. Procede a dedución proporcional das retribucións do persoal incluído no ámbito de 
aplicación desta lei cando exista unha diferenza non xustificada entre a xornada regulamentaria 
de  traballo e  a  efectivamente realizada. Esta  dedución de retribucións non  ten carácter 
sancionador e é independente da sanción disciplinaria que, de ser o caso, poida corresponder.

2. Os empregados públicos que exerzan o dereito de folga non devindicarán nin percibirán 
as retribucións correspondentes ao tempo que permanecesen nesa situación, sen que  a 
dedución  de  retribucións  que  se  efectúe  teña  carácter  sancionador  nin  afecte  o  réxime 
respectivo de prestacións sociais.

3. Regulamentariamente determinarase a forma de cálculo das deducións de retribucións 
previstas neste artigo.
[...]

Artigo 157   Funcións e lexitimación dos órganos de representación

1. As xuntas de persoal e os delegados de persoal teñen as seguintes funcións nos seus 
respectivos ámbitos:

[...]
c) Ser informados de todas as sancións impostas por faltas graves ou moi graves.

[...]

Artigo 158.   Garantías, dereitos e deberes da función representativa do persoal

1. Os membros das xuntas de persoal e os delegados de persoal, como representantes 
legais do persoal funcionario, gozan no exercicio da súa función representativa das seguintes 
garantías e dereitos:

[...]

c) A audiencia nos expedientes disciplinarios a que poidan ser sometidos os seus membros 
durante o tempo do seu mandato e durante o ano inmediatamente posterior, sen prexuízo da 
audiencia á persoa interesada regulada no procedemento disciplinario.

[...]

e)  Non  ser  trasladados  nin  sancionados  por  causas  relacionadas  co  exercicio  do  seu 
mandato representativo, nin durante a súa vixencia, nin no ano seguinte á súa extinción, agás 
cando a extinción teña lugar por revogación ou dimisión.

[...]

Artigo 171.  Efectos e reingreso ao servizo activo

1. O persoal funcionario de carreira na situación de servizo noutras administracións públicas 
réxese  pola  lexislación  da Administración  en  que  estea  destinado  de  forma  efectiva,  pero 
conserva a súa condición de persoal funcionario da Administración de orixe. Nesta condición, 
ten dereito a participar nas convocatorias para a provisión de postos de traballo que efectúe a 
Administración de orixe.

Corresponderalles aos órganos competentes da Administración de orixe a imposición, de 
ser o caso, da sanción de separación do servizo.

[...]

Artigo 180.  Suspensión de funcións



1. O persoal funcionario declarado na situación de suspensión quedará privado durante o 
tempo de permanencia nela do exercicio das súas funcións. Así mesmo, non poderá prestar 
servizos en ningunha Administración ou institución pública nin nos organismos, axencias ou 
entidades de dereito público vinculados ou dependentes delas durante ese período de tempo.

2. A suspensión de funcións pode ser provisional ou firme.

3. Pódese acordar a suspensión de funcións con carácter provisional do persoal funcionario, 
incluído o persoal funcionario interino, con ocasión da tramitación dun expediente disciplinario 
nos termos establecidos  polo  artigo  195,  así  como nos  supostos  de procesa mento  penal 
previstos no artigo seguinte.

4. A suspensión firme de funcións impoñerase ao persoal funcionario, incluído o persoal 
funcionario interino, en virtude de sentenza ditada en causa criminal ou en virtude de san ción 
disciplinaria, así como nos supostos de condena penal previstos no artigo seguinte. O persoal 
funcionario declarado na situación de suspensión firme de funcións quedará privado durante o 
tempo de permanencia nela, ademais do exercicio das súas funcións, de todos os dereitos 
inherentes á súa condición.

Artigo 181.   Suspensión de funcións por razón de procesamento ou condena penal

1. Cando na tramitación dun procedemento penal se acorde a prisión provisional ou outras 
medidas  que  determinen  a  imposibilidade  de  desempeñar  o  posto  de  traballo,  o  persoal 
funcionario, incluído o persoal funcionario interino, será declarado na situación de suspensión 
provisional de funcións por todo o tempo a que se estenda a prisión provisional  ou  as 
devanditas medidas.

O persoal funcionario que se encontre no suposto previsto nesta alínea ten dereito a percibir 
durante o período de suspensión as retribucións básicas e, de ser o caso, as prestacións 
familiares por fillo a cargo, e manterá en todo caso o posto de traballo que ocupase  con 
carácter definitivo.

2. Así mesmo, o persoal funcionario, incluído o persoal funcionario interino, que teña a 
condición de imputado nun procedemento penal en que non se acorde a prisión provisional nin 
outras medidas que determinen a imposibilidade de desempeñar o posto de traballo poderá ser 
declarado  motivadamente  na  situación  de  suspensión  provisional  de  funcións  polo tempo 
durante o cal manteña a devandita condición, de así o xustificar a natureza dos percibir feitos 
imputados.

O persoal funcionario que se encontre no suposto previsto nesta alínea ten dereito a durante 
o período de suspensión a totalidade das súas retribucións, e manterá en todo caso o posto de 
traballo que ocupase con carácter definitivo. O tempo de suspensión será computable para os 
efectos de ascensos, trienios e dereitos no réxime de Seguridade Social que sexa aplicable.

3. Finalizado o procedemento penal con sentenza firme que impoña penas que non supoñan 
a inhabilitación ou suspensión de emprego ou cargo público, pero determinen a imposibilidade 
de desempeñar o posto de traballo, declararase a situación de suspensión firme de funcións ata 
o total cumprimento da condena, con perda do posto de traballo can do exceda seis meses.

Artigo 182.  Reingreso ao servizo activo

1. Se se revogar a prisión provisional  ou as medidas que determinen a imposibilidade de 
desempeñar o  posto  de  traballo,  deberase  acordar a  inmediata  reincorporación  do persoal 
funcionario ao seu posto de traballo, salvo que resulte aplicable o previsto na alínea segunda 



ou na alínea terceira do artigo anterior. Procederase do mesmo xeito no suposto previsto na 
alínea segunda do devandito artigo cando se levante a imputación á persoa afectada.

Se o procedemento penal rematar definitivamente sen atribución de responsabilidade penal 
á persoa imputada,  o tempo de duración da suspensión provisional computarase como de 
servizo activo, con recoñecemento de todos os dereitos económicos e demais que procedan 
desde a data de suspensión.

2. Finalizada a suspensión firme de funcións, o persoal funcionario de carreira está obrigado 
a solicitar o reingreso ao servizo activo no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao de 
finalización da devandita situación. O incumprimento desta obriga determinará a declaración na 
situación de excedencia por interese particular.

3. O reingreso ao servizo activo do persoal funcionario de carreira que non teña reservado o 
posto de traballo que ocupase con carácter definitivo efectuarase mediante a participación nas 
convocatorias de concurso ou de libre designación para a provisión de postos de traballo.

Así mesmo, o reingreso ao servizo activo poderá efectuarse por adscrición provisional a un 
posto de traballo, de acordo coas necesidades do servizo e sempre que se reúnan os requisitos 
exixidos para ocupar o posto, nos termos regulados polo artigo 97.

TÍTULO IX
Réxime disciplinario

CAPÍTULO I
Disposicións xerais

Artigo 183.  Responsabilidade disciplinaria

1. Todo o persoal ao servizo das administracións públicas incluídas no ámbito de aplicación 
desta lei queda suxeito ao réxime disciplinario establecido no presente título.

2. O persoal que induza outros á realización de actos ou condutas constitutivos de falta 
disciplinaria incorrerá na mesma responsabilidade que estes.

3. Incorrerá en responsabilidade nos termos previstos por esta lei o persoal ao servizo das 
administracións públicas que encubra as faltas consumadas moi graves ou graves, ou coopere 
na súa execución con actos anteriores ou simultáneos, cando destas faltas derive dano grave 
para a Administración pública en que preste servizos ou para os cidadáns.

4.  O  réxime  disciplinario  do  persoal  laboral  réxese,  no  non  previsto  neste  título,  pola 
lexislación laboral.

Artigo 184.  Exercicio da potestade disciplinaria

1. As  administracións  públicas  incluídas  no  ámbito  de  aplicación  desta  lei  corrixirán 
disciplinariamente as infraccións do persoal ao seu servizo cometidas no exercicio das súas 
funcións e cargos, sen prexuízo da responsabilidade patrimonial ou penal que puider derivar de 
tales infraccións.

2. A potestade disciplinaria exercerase de acordo cos seguintes principios:



a) Legalidade e tipicidade das faltas e sancións, a través da predeterminación normativa e, 
no caso do persoal laboral, dos convenios colectivos.

b) Irretroactividade das disposicións sancionadoras non favorables e retroactividade das 
favorables ao presunto infractor.

c) Responsabilidade.

d) Proporcionalidade, aplicable tanto á clasificación das faltas e sancións como á súa 
aplicación.

f) Presunción de inocencia.

3.  Cando  da  instrución  dun  procedemento  disciplinario  resulte  a  existencia  de  indicios 
fundados de criminalidade, suspenderase a súa tramitación e poñerase en coñecemento do 
Ministerio Fiscal.

4. Os feitos declarados probados por resolucións xudiciais firmes vinculan a  Adminis 
tración.

5.  Só  se  poderán  sancionar  disciplinariamente  os  feitos  que  xa  fosen  sancionados 
disciplinaria  ou  penalmente  cando  non  exista  identidade  de  fundamento  e  ben  xurídico 
protexido.

CAPÍTULO II
Faltas disciplinarias

Artigo 185.  Faltas moi graves

1. Son faltas moi graves dos empregados públicos:

a) O incumprimento do deber de respecto á Constitución e ao Estatuto de autonomía de 
Galicia no exercicio da función pública.

b) Toda actuación que supoña discriminación por razón de orixe racial ou étnica, relixión ou 
conviccións, discapacidade, idade ou orientación sexual, lingua, opinión, lugar de nacemento 
ou veciñanza, sexo ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social, así como o 
acoso  por  razón  de  orixe  racial  ou  étnica,  relixión  ou  conviccións,  discapacidade,  idade  ou 
orientación sexual, e mais o acoso moral, sexual e por razón de sexo.1

c)  O abandono  do servizo,  así  como non facerse cargo voluntariamente  das tarefas  ou 
funcións que teñen encomendadas.

d) A adopción de acordos manifestamente ilegais que causen prexuízo grave á 
Administración pública en que presten servizos ou aos cidadáns.

e) A publicación ou utilización indebida da documentación ou información a que teñan ou 
tivesen acceso por razón do seu cargo ou función.

f) A neglixencia na custodia de segredos oficiais, declarados así por lei ou clasificados 
como  tales,  que  sexa  causa  da  súa  publicación  ou  que  provoque  a  súa  difusión  ou 
coñecemento indebido.

1 Ver artigos 47 a 54 da Lei galega 7/2004, do 16 de xullo, para a igualdade de mulleres e homes, respecto do acoso 
sexual e do acoso moral por razón de xénero.



g) O notorio incumprimento das funcións esenciais inherentes ao posto de traballo ou das 
funcións encomendadas.

h) A violación da imparcialidade utilizando as facultades atribuídas para influír en procesos 
electorais de calquera natureza e ámbito.

i)  A  desobediencia aberta ás ordes ou instrucións dun superior, salvo que constitúan 
infracción manifesta do ordenamento xurídico.

j) A prevalencia da condición de empregado público para obter un beneficio indebido para 
si ou para outro.

k) A obstaculización ao exercicio das liberdades públicas e dos dereitos sindicais.

l) A realización de actos encamiñados a coartar o libre exercicio do dereito de folga. 

m) O incumprimento da obriga de atender os servizos esenciais en caso de folga.

n)  O  incumprimento  das  normas  sobre  incompatibilidades  cando  iso  dea  lugar  a  unha 
situación de incompatibilidade.

ñ) A incomparecencia inxustificada nas comisións de investigación das Cortes Xerais, do 
Parlamento de Galicia e das asembleas lexislativas das demais comunidades autónomas.

o) O acoso laboral.

2. Ademais, son faltas moi graves do persoal funcionario:

a) A agresión grave a calquera persoa con que se relacione no exercicio das súas funcións.

b) As condutas constitutivas de delito doloso relacionadas co servizo que causen grave dano 
á Administración pública en que presten servizos ou aos cidadáns.

c) A comisión dun delito doloso contra a liberdade e indemnidade sexuais, apreciada por 
sentenza  xudicial  firme,  sempre  que a vítima  sexa unha persoa con que se relacione no 
exercicio das súas funcións.

d) A realización de actos encamiñados a impedir a asistencia ao posto de traballo de quen 
non queira participar nunha folga.

3. Os convenios colectivos poderán tipificar como faltas disciplinarias moi graves do persoal 
laboral as condutas previstas na alínea anterior.

Artigo 186.   Faltas graves

1. Son faltas graves do persoal funcionario:

a) O incumprimento das ordes ou instrucións dos superiores xerárquicos relacionadas co 
servizo ou das obrigas concretas do posto de traballo, así como as neglixencias das que 
deriven ou poidan derivar prexuízos graves para o servizo.

b) O abuso de autoridade no desempeño das súas funcións.



c) As condutas constitutivas de delito doloso relacionadas co servizo que causen dano á 
Administración pública en que presten servizos ou á cidadanía, sempre que non constitúan falta 
moi grave.

d) A tolerancia polos superiores xerárquicos da comisión de faltas moi graves ou graves do 
persoal baixo a súa dependencia.

e) A desconsideración grave con calquera persoa con que se relacione no exercicio das 
súas funcións.

f) Causar  dano  grave á conservación dos locais, ao material e aos demais elementos 
relacionados co servizo ou dar lugar, por neglixencia inescusable, á súa deterioración, perda, 
extravío ou subtracción.

g) A intervención nun procedemento administrativo cando concorra algunha das causas de 
abstención legalmente establecidas.

h) A emisión de informes ou propostas e a adopción de resolucións ou acordos 
manifestamente ilegais, cando causen prexuízo á Administración pública en que presten 
servizos ou aos cidadáns, sempre que non constitúa falta moi grave.

i) A falta inxustificada de rendemento que afecte o normal funcionamento dos servizos, 
sempre que non constitúa falta moi grave.

j) O incumprimento do deber de sixilo respecto dos asuntos que se coñezan por razón do 
cargo ou función, sempre que non constitúa falta moi grave.

k)  O incumprimento  das normas en materia  de  incompatibilidades  cando non supoña  o 
mantemento dunha situación de incompatibilidade.

l) O incumprimento inxustificado, total ou parcial, da xornada de traballo que, acumula- do, 
supoña un mínimo de dez horas ao mes, ou porcentaxe equivalente no caso de que o seu 
cómputo  se  faga  por  períodos  superiores  ao  mes.  Para  estes  efectos,  enténdese  por 
incumprimento total da xornada de traballo diaria a ausencia inxustificada do posto de traballo 
durante a duración íntegra daquela.

m) A falta de asistencia reiterada, sen causa xustificada, ás accións formativas que teñan 
carácter obrigatorio.

n) As accións ou omisións dirixidas a evadir os sistemas de control de horarios ou a 
impedir que sexan detectados os incumprimentos inxustificados da xornada de traballo.

ñ) O incumprimento das obrigas impostas pola normativa de prevención de riscos laborais 
do cal poidan derivar riscos graves e inminentes para a seguridade e saúde das persoas.

o) O emprego ou a autorización para usos particulares de medios ou recursos de carácter 
oficial ou a achega destes a terceiros, salvo que pola súa escasa entidade constitúa falta leve.

p) A simulación de enfermidade ou accidente cando comporte ausencia do traballo.

q) A grave perturbación do servizo que impida o normal funcionamento deste.

r) O atentado grave á dignidade do persoal funcionario ou da Administración pública en que 
presten servizos.



s) Non prestar a colaboración debida durante a instrución dun procedemento disciplinario, 
incluída a incomparecencia inxustificada como testemuña logo de citación debidamen-  te 
notificada.

t) A falsidade de carácter esencial en calquera manifestación ou documento que se xunte ou 
incorpore a unha declaración responsable ou a unha comunicación previa.

u) A promoción ou participación en calquera liorta ou altercado grave no centro de traballo.

v) A realización dentro da xornada de traballo, de maneira reiterada ou con ánimo de lucro, 
doutro tipo de actividades, de carácter persoal ou profesional.

w) A aceptación de calquera regalo, favor ou servizo en condicións vantaxosas que vaia 
máis alá dos usos habituais, sociais e de cortesía.

x) O encubrimento de faltas consumadas moi graves e a cooperación na súa execución con 
actos anteriores ou simultáneos, cando destas faltas derive dano grave para a Admi nistración 
pública en que presten servizos ou para os cidadáns.

2. Os convenios colectivos tipificarán as faltas disciplinarias graves do persoal laboral 
atendendo ás seguintes circunstancias:

a) O grao en que se vulnerase a legalidade ou os principios de actuación e o código de 
conduta dos empregados públicos establecidos nesta lei.

b) A gravidade dos danos causados ao interese público, ao patrimonio ou aos bens da 
Administración pública en que se presten servizos ou dos cidadáns.

c) O descrédito para a imaxe pública da Administración pública en que se presten servizos.

Artigo 187.  Faltas leves

1. Son faltas leves do persoal funcionario:

a) O incumprimento inxustificado do horario de traballo, cando non supoña falta grave. 

b) A falta inxustificada de asistencia dun día.

c) A incorrección con outros empregados públicos ou cos cidadáns con que se relacione no 
exercicio das súas funcións.

d) O descoido ou a neglixencia no exercicio das súas funcións.

e) A presentación extemporánea de partes de alta a partir do cuarto día de atraso.

f) O encubrimento de faltas consumadas graves e a cooperación na súa execución con actos 
anteriores ou simultáneos, cando destas faltas derive dano grave para a Administración pública 
en que presten servizos ou para os cidadáns.

g) Calquera outro incumprimento dos deberes e obrigas do persoal funcionario, así como 
dos principios de actuación do artigo 73, sempre que non deba ser cualificado como falta moi 
grave ou grave.

2. Os convenios colectivos tipificarán as faltas disciplinarias leves do persoal laboral 
atendendo ás mesmas circunstancias sinaladas para as faltas graves.



CAPÍTULO III

Sancións disciplinarias

Artigo 188.  Sancións por faltas moi graves

Pola comisión de faltas moi graves pode impoñerse algunha das seguintes sancións:

a)  Separación do servizo do persoal  funcionario,  que no suposto do persoal funcionario 
interino comporta a revogación do nomeamento, e que implica, en todo caso, a inhabilitación 
para o acceso á función pública nos termos recollidos na letra c) da alínea primeira do artigo 50.

No suposto do persoal funcionario interino, a revogación do nomeamento implica tamén a 
exclusión definitiva da totalidade das listas de espera ou bolsas de emprego.

b) Despedimento disciplinario do persoal laboral ou do persoal directivo con contrato de alta 
dirección,  que  comporta  a  inhabilitación  para  ser  titular  dun  novo  contrato  de  traballo  nos 
termos recollidos na letra c) da alínea primeira do artigo 50.

No suposto do persoal laboral temporal, o despedimento disciplinario implica tamén a 
exclusión definitiva da totalidade das listas de espera ou bolsas de emprego.

Procederá a readmisión do persoal laboral fixo cando sexa declarado improcedente o 
despedimento acordado como consecuencia da incoación dun expediente disciplinario.

c) Suspensión firme de funcións, ou de emprego e soldo no caso do persoal laboral, por un 
período de entre tres anos e un día e seis anos.

No suposto do persoal funcionario interino e do persoal laboral temporal, a suspensión de 
funcións ou de emprego e soldo implica tamén a exclusión da totalidade das listas de espera ou 
bolsas de emprego que se encontren vixentes no momento de impoñerse a sanción  polo 
mesmo período de duración desta.

d) Traslado forzoso con cambio de localidade por un período de entre un ano e un día e 
tres anos, que impedirá obter destino, por ningún procedemento, na localidade desde a cal se 
produciu o traslado.

e) Demérito, que pode consistir nalgunha das seguintes medidas:

–  Perda  de  dous  graos  no  sistema  de  carreira  horizontal  e  privación  do  dereito  a  ser 
avaliado para o ascenso de grao por un período de entre dous anos e un día e catro anos.

– Imposibilidade de participar en procedementos de provisión de postos ou de promo- ción 
interna por un período de entre dous anos e un día e catro anos.

– Prohibición de ocupar os postos que regulamentariamente se determinen por un período 
de entre dous anos e un día e catro anos.

Artigo 189.  Sancións por faltas graves

Pola comisión de faltas graves pode impoñerse algunha das seguintes sancións:



a) Suspensión firme de funcións, ou de emprego e soldo no caso do persoal laboral, por un 
período de entre quince días e tres anos.

No suposto do persoal funcionario interino e do persoal laboral temporal, a suspensión de 
funcións ou de emprego e soldo implica tamén a exclusión da totalidade das listas de espera ou 
bolsas de emprego que se encontren vixentes no momento de impoñerse a sanción por un 
período dun ano e un día, ou polo mesmo período de duración da suspensión de este ser 
superior.

b)  Traslado forzoso con cambio de localidade por un período dun ano, que impedirá obter 
destino, por ningún procedemento, na localidade desde a cal se produciu o traslado.

c) Traslado forzoso sen cambio de localidade por un período dun ano.

d) Demérito, que pode consistir nalgunha das seguintes medidas:

– Perda dun grao no sistema de carreira horizontal e privación do dereito a ser avaliado para 
o ascenso de grao por un período de entre seis meses e dous anos.

– Imposibilidade de participar en procedementos de provisión de postos ou de promoción 
interna por un período de entre seis meses e dous anos.

– Prohibición de ocupar os postos que regulamentariamente se determinen por un período 
de entre seis meses e dous anos.

Artigo 190.  Sancións por faltas leves

As faltas leves pódense corrixir con algunha das seguintes sancións:

a) Suspensión firme de funcións, ou de emprego e soldo no caso do persoal laboral, por un 
período inferior a quince días.

No suposto do persoal funcionario interino e do persoal laboral temporal, a suspensión de 
funcións ou de emprego e soldo implica tamén a exclusión da totalidade das listas de espera ou 
bolsas de emprego que se encontren vixentes no momento de impoñerse a sanción por un 
período máximo dun ano.

b) Apercibimento escrito.

Artigo 191.  Disposicións comúns ás sancións disciplinarias

1. En todos os casos de imposición de sancións disciplinarias poderá establecerse, de forma 
complementaria á sanción principal imposta, a obriga de realizar cursos de formación sobre 
ética pública.

2. A determinación do alcance de cada sanción, dentro da graduación establecida neste 
capítulo, efectuarase tomando en consideración as seguintes circunstancias:

a) O grao de intencionalidade, descoido ou neglixencia que se revele na conduta. 

b) O dano producido aos intereses públicos ou de particulares.

c) A reiteración, por comisión no termo dun ano doutra infracción de distinta natureza, ou a 
reincidencia, por comisión no termo dun ano de máis dunha infracción da mesma natureza, en 
ambos os casos cando así se declarase por resolución firme en vía administrativa. Para estes 
efectos, non se computarán as sancións canceladas.



d) O grao de participación.

3. Consideraranse circunstancias atenuantes, que permitirán impoñer unha sanción das 
previstas para infraccións de menor gravidade que a cometida, a corrección polo responsable 
da falta disciplinaria da situación creada pola comisión desta no prazo que se sinale  no 
correspondente  requirimento,  así  como  a  ausencia  de  prexuízos  relevantes  para  a 
Administración pública en que se presten servizos e para os cidadáns.

4. Os convenios colectivos poderán adaptar ás peculiaridades do persoal laboral as sancións 
disciplinarias previstas neste capítulo.

CAPÍTULO IV

Procedemento disciplinario

Artigo 192.  Principios xerais

1. Non se pode impoñer sanción disciplinaria ningunha sen a tramitación do procedemento 
previamente establecido.

2. O procedemento disciplinario determinarase regulamentariamente, de conformidade cos 
principios de eficacia, celeridade, economía procesual, incoación e impulso de oficio e 
contradición, e con pleno respecto aos dereitos e garantías de defensa.

3. No  procedemento disciplinario quedará establecida a debida separación entre  a  fase 
instrutora e a sancionadora, as cales se deben encomendar a órganos distintos.

4. Con anterioridade á iniciación do procedemento, poderanse realizar actuacións previas 
con obxecto de determinar con carácter preliminar se concorren circunstancias que xustifiquen 
tal  iniciación.  En especial,  estas actuacións  orientaranse a determinar,  coa maior  precisión 
posible,  os feitos susceptibles de motivar  a incoación do procedemento,  a identificación da 
persoa ou das persoas que poidan resultar responsables e as circunstancias relevantes que 
concorran nuns e outros.

5. A duración máxima do procedemento disciplinario será dun ano. Vencido este prazo sen 
notificarse a resolución que poña fin ao procedemento, declararase de oficio a caducidade 
deste  e  ordenarase  o  arquivamento  das  actuacións.  Os  procedementos  caducados  non 
interrompen a prescrición das faltas disciplinarias.

Nos supostos en que o procedemento se paralizar por causa imputable á persoa interesada, 
interromperase o cómputo do prazo para resolver e notificar a resolución.

A caducidade do procedemento non impide a incoación dun novo procedemento polos 
mesmos feitos, sempre que non se producise a prescrición da falta.

6. Se durante a substanciación dun procedemento disciplinario a persoa contra a cal se 
dirixe  perde  a  condición  de  empregado  público,  declararase  de  oficio  a  finalización  do 
procedemento e ordenarase o arquivamento das actuacións.

Malia o anterior, se se tratar de persoal funcionario interino ou laboral temporal que perde 
esa condición por finalización do nomeamento ou do contrato, poderase continuar a tramitación 
do procedemento. Se no momento de se ditar resolución a persoa interesada tiver de novo a 
condición de empregado público, aplicarase, de ser o caso, a sanción disciplinaria que 
corresponda. En caso contrario, a execución da sanción quedará en suspenso ata que, de ser o 



caso, a persoa interesada teña de novo a condición de empregado público, momento en que se 
procederá a aplicar a correspondente sanción sempre que esta non prescribise.

7. Para a imposición de faltas leves establecerase un procedemento sumario que garan tirá 
en todo caso a audiencia da persoa interesada.

Artigo 193.  Dereitos de defensa

Os empregados públicos gozan  dos  seguintes  dereitos  de  defensa  nos  procedementos 
disciplinarios:

a)  A  ser notificados da identidade do instrutor e, de ser o caso, do secretario do 
procedemento, e mais da autoridade competente para resolver, así como a recusalos polas 
causas legalmente establecidas. A presentación da recusación non supoñerá a suspensión do 
procedemento.

b) A ser notificados dos feitos que se lles imputen, das faltas disciplinarias que tales feitos 
poidan constituír e das sancións que, de ser o caso, se lles puideren impoñer, así como da 
resolución que poña fin ao procedemento.

c) A formular alegacións, propoñer proba e utilizar os demais medios de defensa admitidos 
polo ordenamento xurídico que resulten procedentes.

d) A actuar no procedemento con asistencia letrada ou dos representantes sindicais que 
determinen.

Artigo 194. Medidas provisionais

1.  Durante  a  substanciación  do  procedemento  disciplinario,  o  órgano  competente  para 
resolver  pode  adoptar,  mediante  resolución  motivada,  as  medidas  provisionais  que  coide 
oportunas  para  asegurar  a  eficacia  da  resolución  que  se  poida  ditar,  garantir  o  normal 
funcionamento  dos servizos  públicos  e  a necesaria  protección dos intereses xerais  e  mais 
corrixir, de ser o caso, os efectos da infracción cometida.2

2.  Non se poden adoptar  medidas provisionais  que poidan causar  prexuízo de difícil  ou 
imposible reparación ou impliquen violación de dereitos amparados polas leis.

3. As medidas provisionais poden ser alzadas ou modificadas durante a tramitación do 
procedemento, de oficio ou por instancia de parte, en virtude de circunstancias sobrevidas ou 
que non puideron ser tidas en conta no momento da súa adopción.

4. As medidas provisionais extínguense coa eficacia da resolución que poña fin ao 
procedemento disciplinario, sen prexuízo do previsto na alínea cuarta do artigo 196.

Artigo 195.  Suspensión provisional de funcións

1.  A  suspensión de funcións como medida provisional na tramitación dun expediente 
disciplinario non pode exceder seis meses, agás no caso de paralización do procedemento 
imputable á persoa interesada.

2 O Decreto 4/2013, do 10 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación 
e Ordenación Universitaria, establece no seu artigo 27.1.g) que corresponde ao titular da Dirección Xeral de Centros e 
Recursos  Humanos  a  “resolución  dos  expedientes  disciplinarios  do  persoal  docente,  funcionario  e  laboral  da 
consellería en materia de educación”



2. O persoal funcionario en suspensión provisional de funcións ten dereito a percibir durante 
o período de suspensión as retribucións básicas e, de ser o caso, as prestacións familiares por 
fillo a cargo.

3. Cando a suspensión provisional se eleve a definitiva, a persoa afectada deberá devolver o 
percibido durante o tempo de duración daquela. Se a suspensión provisional non se chegar a 
converter en sanción definitiva, a Administración deberá restituír á persoa afectada a diferenza 
entre os haberes realmente percibidos e os que debería ter  percibido de se encontrar  con 
plenitude de dereitos.

4. O tempo de permanencia en suspensión provisional será de aboamento para o 
cumprimento da suspensión firme.

5. Cando a suspensión non sexa declarada firme, o tempo de duración dela computarase 
como de servizo activo e deberase acordar a inmediata reincorporación da persoa afectada ao 
seu posto de traballo,  con recoñecemento de todos os dereitos  económicos e demais  que 
procedan desde a data de suspensión.

Artigo 196.  Resolución

1. A resolución que poña fin ao procedemento disciplinario será motivada e resolverá todas as 
cuestións del derivadas.

2.  Na  resolución  non  se  poden  aceptar  feitos  distintos  dos  determinados  no  curso  do 
procedemento, con independencia da súa diferente valoración xurídica.

3. A resolución será executiva cando sexa firme en vía administrativa, sen prexuízo da 
suspensión da súa eficacia nos supostos legalmente previstos. Regulamentariamente poderán 
determinarse  outros  supostos  de  suspensión  ou  inexecución  das  resolucións  que  impoñan 
sancións disciplinarias.

4. Na resolución poderán adoptarse, de ser o caso, as disposicións cautelares precisas para 
garantir a súa eficacia en canto non sexa executiva ou non se produza a completa execución da 
sanción imposta.

5. As resolucións sancionadoras  anotaranse no  correspondente rexistro  de  persoal con 
indicación das faltas que as motivaron.

CAPÍTULO V

Extinción da responsabilidade disciplinaria

Artigo 197.  Causas de extinción da responsabilidade disciplinaria

A responsabilidade disciplinaria extínguese polo cumprimento da sanción, pola prescrición 
da falta ou da sanción e mais pola perda da condición de empregado público da persoa suxeita 
a responsabilidade, sen prexuízo do disposto no parágrafo segundo da alínea quinta do artigo 
192.

Artigo 198.  Prescrición das faltas e das sancións

1. As faltas disciplinarias moi graves prescriben aos tres anos, as graves aos dous anos e as 
leves aos seis meses.



2. As sancións impostas por faltas moi graves prescriben aos tres anos, as impostas por 
faltas graves aos dous anos e as impostas por faltas leves ao ano.

3. O prazo de prescrición das faltas comeza a contarse desde que a falta se cometese, ou 
desde o cesamento da súa comisión cando se trate de faltas continuadas. Para os efectos 
desta  lei,  enténdese por  falta continuada a constituída  por  accións  ou  omisións que  se 
prolongan no tempo sen solución de continuidade.

Interrompe a prescrición a iniciación, con coñecemento da persoa interesada, do 
procedemento disciplinario. A prescrición prosegue se o procedemento estivo paralizado 
durante máis dun mes por causa non imputable ao presunto responsable.

4. O prazo de prescrición das sancións comeza a contarse desde a firmeza da resolución 
sancionadora.

Interrompe  a  prescrición  a  iniciación,  con  coñecemento  da  persoa  interesada,  do 
procedemento de execución da sanción. A prescrición prosegue se o procedemento estivo 
paralizado durante máis dun mes por causa non imputable á persoa sancionada.

Artigo 199.  Cancelación das sancións

1. As anotacións das sancións no correspondente rexistro de persoal serán canceladas, de 
oficio ou por solicitude da persoa interesada, cando transcorran os seguintes prazos desde o 
cumprimento da sanción e sempre que non se impuxese unha nova sanción dentro deles:

a) Un ano para as sancións impostas por faltas leves.

b) Dous anos para as sancións impostas por faltas graves.

c) Tres anos para as sancións impostas por faltas moi graves.

2. No caso de reiteración ou reincidencia durante os prazos previstos na alínea anterior, os 
prazos de cancelación das respectivas anotacións serán de dobre duración que a sinalada.

3. A anotación da sanción de separación do servizo non será obxecto de cancelación.

[....]

Artigo 212.   Procedemento disciplinario

1. Son órganos competentes para a incoación dos expedientes disciplinarios ao persoal 
propio das entidades locais a persoa titular da presidencia da corporación ou o membro desta 
que, por delegación daquela, exerza a xefatura directa do persoal.

No caso do persoal funcionario con habilitación de carácter nacional, aplicarase o disposto na 
normativa básica estatal e na normativa autonómica específica.

2. O órgano competente para acordar a incoación do expediente serao tamén para nomear a 
persoa instrutora e para adoptar e alzar medidas provisionais nos termos previstos nesta lei, así 
como para instruír dilixencias previas antes de decidir sobre a incoación.

3.  O nomeamento  como instrutor  do  expediente  debe  recaer  en  persoal  funcionario  de 
carreira de calquera Administración pública que pertenza a un corpo ou escala do mesmo ou 
superior  subgrupo ou grupo de clasificación  profesional,  no suposto  de que este  non teña 
subgrupo, ao da persoa contra a cal se dirixa o expediente, ou á súa categoría profesional se 
tiver a condición de persoal laboral.



4.  É  órgano  competente  para  a  resolución  dos  expedientes  disciplinarios  incoados  ao 
persoal propio das entidades locais a persoa titular da presidencia da corporación, que dará 
conta deseguido ao pleno.

No caso do persoal funcionario con habilitación de carácter nacional, aplicarase o disposto 
na normativa básica estatal e na normativa autonómica específica.

5. As sancións disciplinarias que se impoñan ao persoal funcionario ao servizo das enti 
dades locais anotaranse nas súas follas de servizos e, en todo caso, no rexistro de persoal, con 
indicación das faltas que as motivaron. O procedemento para a cancelación destas inscricións 
determinarase regulamentariamente.

6. No non previsto neste artigo, a tramitación dos expedientes disciplinarios do persoal ao 
servizo das entidades locais axustarase ao procedemento establecido para o persoal ao servizo 
da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.
[...]

Disposición derrogatoria primeira.  Derrogación normativa

1. Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan, contra digan 
ou resulten incompatibles co disposto nesta lei e, en particular:

[....]

2. Mantén a súa vixencia no que non resulte incompatible con esta lei e co Estatuto básico 
do empregado público a normativa de desenvolvemento da lexislación da función pública de 
Galicia, mentres non entren en vigor as disposicións de desenvolvemento da presente lei que a 
substitúan.



5. R E G U L A M E N T O  D O  R É X I M E 
D I S C I P L I N A R I O  D O S 

F U N C I O N A R I O S  D A  C O M U N I D A D E 
A U T Ó N O M A  D E  G A L I C I A3. REGULAMENTO DO REXIME 5. 5. 5. 

Aprobado polo Decreto 94/1991, do 20 de marzo; publicado no DOG do 25 de marzo
[Modificado polo Decreto 157/2004, do 7 de xullo, publicado no DOG, do 20 de xullo]

NOTA: As frases riscadas nesta sección estano a título indicativo, non 
por  derrogación  expresa,  senón  porque  quen  fixo  esta  escolma 
entende que deben considerarse implicitamente derrogadas.



A Lei 4/1988, do 26 de maio, da función pública de Galicia, no seu artigo 73, fai extensivo ós funcionarios 
da Administración autonómica de Galicia o réxime disciplinario previsto na normativa del Estado. Así  
mesmo prevé que por medio do correspondente regulamento se regulará o procedemento sancionador, no 
cal terase basicamente en conta os principios de eficacia e garantía.

A disposición final primeira da Lei 4/1988, do 26 de maio, autoriza á Xunta de Galicia para ditar las  
normas de carácter regulamentario precisas para o desenvolvemento da Lei.

Na súa virtude, oída a Comisión de Persoal, a proposta do conselleiro da Presidencia e Administración 
Pública e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do vinte de marzo de mil  
novecentos noventa e un, dispoño:

Artigo único.

Apróbase o Regulamento de réxime disciplinario da función pública da Administración autonómica de  
Galicia, en desenvolvemento e execución da Lei 4/1988, do 26 de maio, da función pública de Galicia, 
cuxo texto se insire a continuación.

REGULAMENTO DE RÉXIME DISCIPLINARIO

CAPITULO I

Ámbito de aplicación

Artigo 1º.

1.  O presente  regulamento  é  de  aplicación  a  todo o  persoal  funcionario 3 comprendido  no  ámbito  de 
aplicación da Lei 4/1988, do 26 de maio, da función pública de Galicia4.

Os funcionarios en prácticas estarán sometidos ó disposto no presente regulamento, na medida en que lles  
sexa de aplicación, sen prexuízo das normas especiais que regulen o seu procedemento de selección.

2. O réxime disciplinario establecido neste regulamento enténdese sen prexuízo da responsabilidade civil 
ou penal en que poidan incorrer os funcionarios, a cal se fará efectiva na forma en que determine a Lei.

3. No non reservado á lexislación del Estado, aplicaráselle este regulamento ó persoal da Administración  
local.

3

 Para os altos cargos débese ter presente os artigos 25 e seguintes da Lei estatal 19/2013, do 9 de decembro,  
de transparencia, acceso á información e bo goberno, así como os artigos 52 e seguintes da Lei galega 1/2016, do 18  
de xaneiro, de transparencia e do bo goberno.
4  Na actualidade habería que referirse á Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia (LEPG).



CAPITULO II

Faltas disciplinarias

Artigo 2º.

As faltas cometidas polos funcionarios no exercicio dos seus cargos poderán ser moi graves, graves e  
leves.

Artigo 3º.

Son faltas moi graves5:

a) O incumprimento do deber de fidelidade á Constitución e ó Estatuto de Autonomía no exercicio da 
función pública.

b) Toda actuación que supoña discriminación por razón de orixe racial ou étnico, relixión ou convicións,  
discapacidade, idade ou orientación sexual, sexo, lingua, opinión, lugar de nacemento ou veciñanza ou 
calquera outra condición o circunstancia persoal ou social, así como o acoso por razón de orixe racial ou  
étnica, relixión ou convicións, discapacidade, idade ou orientación sexual o acoso sexual.

c) O abandono do servizo.

d) A adopción de acordos manifestamente ilegais que causen un prexuízo grave á Administración ou ós 
cidadáns.

e) A publicación ou utilización indebida de secretos oficiais así declarados por Lei ou clasificados como 
tales.

f) A notoria falta de rendemento que comporte inhibición no cumprimento das tarefas encomendadas.

g) A violación da neutralidade ou independencias políticas, utilizando as facultades atribuídas para influír 
nos procesos electorais de calquera natureza e ámbito.

h) O incumprimento das normas sobre incompatibilidade.

i) A obstaculización do exercicio das liberdades públicas e dos dereitos sindicais.

j) A realización de actos encamiñados a coartar o libre exercicio do dereito de folga.

k) A participación en folgas, quen o que teña expresamente prohibido pola lei.

l) O incumprimento das obrigas de atender os servizos esenciais en caso de folga.

m) Os actos limitativos da libre expresión de pensamento, ideas e opinións.

n) Ter sido sancionado pola comisión de tres faltas graves en un período de un ano.

Artigo 4

1. Son faltas graves:6

5  Sobre tipificación das faltas moi graves cómpre ter presente o artigo 95.2 do Estatuto básico do empregado 
público (EBEP), aprobado pola Lei 7/2007, do 12 de abril, así como o artigo 185.1 e 2 da LEPG.
6  Sobre tipificación das faltas graves hai ter presente o artigo186.1 da LEPG.



a) A falta de obediencia debida ós superiores e autoridades.

b) O abuso da autoridade no exercicio do cargo.

c) As condutas constitutivas de delito doloso relacionadas co servizo ou que causen dano á Administración  
ou ós administrados.

d) A tolerancia dos superiores respecto da comisión das faltas moi graves ou graves dos seus subordinados.

e) A grave desconsideración cos superiores, compañeiros ou subordinados.

f) Causar danos graves nos locais, no material ou nos documentos dos servizos.

g) Intervir nun procedemento administrativo cando se dea algunha das causas de abstención legalmente  
sinaladas.

h)  A emisión  de informes  e  a  adopción de acordos manifestamente  ilegais  cando causen prexuízos  á  
Administración ou ós cidadáns e non constitúan faltas moi graves.

i) A falta de rendemento que afecte ó normal funcionamento dos servizos e non constitúa falta moi grave.

j)  Non gardar  o  debido sixilo  respecto ós  asuntos  que se  coñezan por  razón do cargo,  cando causen 
prexuízo á Administración ou se utilicen en proveito propio.

k) O incumprimento dos prazos ou outras disposicións de procedemento en materia de incompatibilidades,  
cando non supoña mantemento dalgunha situación de incompatibilidade.

l) O incumprimento inxustificado da xornada de traballo que, acumulado, supoña un mínimo de dez horas 
ó mes.

m) A terceira falta inxustificada de asistencia nun período de tres meses, cando as dúas anteriores fosen  
obxecto de sanción por falta leve.

n) A grave perturbación do servizo.

ñ) O atentado grave á dignidade dos funcionarios ou da Administración. 

o) A grave falta de consideración cos administrados.

p) As accións ou omisións dirixidas a evadir os sistemas de control de horarios ou a impedir que sexan  
detectados os incumprimentos inxustificados da xornada de traballo.

2. Para efectos do disposto no presente artigo, entenderase por mes o período comprendido desde o día 
primeiro ó último de cada uno dos doce que compoñen o ano.

Artigo 5º.

Son faltas leves:7

a) O incumprimento inxustificado do horario de traballo cando non supoña unha falta grave.

b) A falta de asistencia inxustificada de un día.

7  Sobre a tipificación das faltas leves debemos ter presente o artigo o artigo 187.1 da LEPG.



c) A incorrección co público, superiores, compañeiros ou subordinados.

d) O descoido ou a neglixencia no exercicio das súas funciones.

e) O incumprimento dos deberes e obrigas do funcionario, sempre que non deba ser cualificados como 
falta moi grave ou grave.

CAPITULO III

Persoas responsables

Artigo 6º.

1. Os funcionarios incorrerán en responsabilidade disciplinaria nos supostos e circunstancias establecidas  
por este regulamento.

Os  funcionarios  que  se  encontren  en  situación  distinta  da  de  servizo  activo  poderán  incorrer  en 
responsabilidade disciplinaria por faltas previstas neste regulamento que poidan cometer dentro das súas  
peculiaridades administrativas. De non ser posible o cumprimento da sanción no momento en que se dite a 
resolución, por atoparse o funcionario en situación administrativa que o impida, esta faise efectiva cando o  
seu cambio de situación o permita, salvo que transcorrese o prazo de prescrición.

2.  Non  poderá  esixirse  responsabilidade  disciplinaria  por  actos  posteriores  á  perda  da  condición  de 
funcionario.

A perda da condición de funcionario non libera da responsabilidade civil ou penal contraída por faltas 
cometidas durante o tempo no que se mantivo aquela.

Artigo 7º.

1.  Os  funcionarios  que  induzan  a  outros  á  realización  de  actos  ou  condutas  constitutivos  de  faltas 
disciplinarias incorrerán na mesma responsabilidade que estes. De non consumarse la falta, incorrerán en  
responsabilidade, de acordo cos criterios establecidos no artigo 89 da Lei de funcionarios civís do Estado,  
de 7 de febreiro de 19648.

2.  Igualmente incorrerán en responsabilidade os funcionarios que encubran as faltas consumadas moi  
graves e graves cando do dito acto se deriven graves danos para a Administración ou os cidadáns e serán  
sancionados de acordo cos criterios previstos no apartado anterior.9

CAPITULO IV

1. Sancións disciplinarias 10

Artigo 8º.

Por razón das faltas descritas en este regulamento poderán impoñer-las seguintes sancións:

a) Separación do servizo.

b) Suspensión de funcións.

8  Débese ter presente o artigo 183.2 LEPG
9  Vixencia dubidosa, en atención ao artigo 183.3 da LEPG
10  Hai que aplicar os artigos 188, 189, 190 e 191 da LEPG.



c) Traslado con cambio de residencia.

d)................................

e) Apercibimento.

Artigo 9º.

1. A sanción de separación do servizo unicamente poderá impoñerse por faltas moi graves, logo de informe  
da Comisión de Persoal ou, se é o caso, de acordo co disposto na normativa sectorial de funcionarios.

2. As sancións dos apartados B) ou C) do artigo 8 poderán impoñerse por la comisión de faltas graves ou 
moi graves.

A sanción de suspensión de funcións, proposta pola comisión de falta moi grave, non poderá ser superior a 
seis anos nin inferior a tres. Se se impón por falta grave, non excederá de tres anos.

3. As faltas leves soamente poderán ser corrixidas coa sanción que se sinala no apartado E) do artigo 8.

Artigo 10.

1.  Se  a  suspensión  firme  non  excede  do  período  no  que  o  funcionario  permaneceu  en  suspensión 
provisional, a sanción non comportará necesariamente a perda do posto de traballo11. 

Os funcionarios sancionados con traslado con cambio de residencia non poderán obter novo destino por  
ningún procedemento na localidade desde a que foron trasladados,  durante tres anos,  se a sanción foi  
imposta por falta moi grave, e durante un, se correspondeu á comisión dunha falta grave12. O dito prazo 
computarase desde o momento en que se efectuou o traslado.

2. .....................................................................

Artigo 11.

1. Non se poderán impoñer sancións por faltas graves ou moi graves máis que en virtude do expediente 
instruído para o efecto, de acordo co procedemento establecido no presente regulamento.13

2. Para a imposición de sancións por faltas leves non será preceptiva a instrución previa do expediente ó  
que se refire o parágrafo anterior, salvo o trámite de audiencia ó interesado, que deberá evacuarse en todo  
caso.14

CAPITULO V

Extinción da responsabilidade disciplinaria

Artigo 12.

11  Débese ter presente o artigo 90.1 do EBEP:
O funcionario declarado na situación de suspensión quedará privado durante o tempo de permanencia na  

mesma do exercicio das súas funcións e de todos os dereitos inherentes á condición. A suspensión determinará a  
perda do posto de traballo cando exceda de seis meses.

Tamén cómpre ter presente o artigo 180.1 LEPG
12  Agora hai que acudir aos artigos 188.d) e 189.b) da LEPG.
13  Artigo 192.1 da LEPG
14  Artigo 192.7 LEPG



1. A responsabilidade disciplinaria extínguese polo cumprimento da sanción, por morte, por prescrición da  
falta ou da sanción, por indulto e por amnistía.15

2.  Se  durante  a  substanciación  do  procedemento  sancionador  se  produce  a  perda  da  condición  de  
funcionario  do  inculpado,  ditarase  unha  resolución  na  que,  con  invocación  da  causa,  se  declarará  
extinguido o procedemento sancionador, sen prexuízo da responsabilidade civil ou penal que lle poida ser  
esixida, e ordenarase o arquivo das actuacións, salvo que por parte interesada se inste a continuación do  
expediente. Ó mesmo tempo, deixaranse sen efecto cantas medidas de carácter provisional se adoptasen  
con respecto ó funcionario inculpado.16

Artigo 1317.

1. As faltas moi graves prescribirán ós tres anos, as graves, ó ano, e as leves, ó mes. O prazo de prescrición 
comezará a contarse desde que se cometeu a falta. 

2. As sancións impostas por faltas moi graves prescriben ós tres anos, as impostas por faltas graves, ó ano  
e as impostas por faltas leves, ó mes.

3. O prazo de prescrición das sancións comezará a contarse desde o día seguinte a aquel en que adquira  
firmeza a resolución pola que se impón a sanción, ou desde que se quebrantou o cumprimento da sanción, 
si xa comezase.

4. A amplitude e os efectos dos indultos de sancións disciplinarias regularanse polas disposicións que os  
concedan. 18

5. A prescrición interromperase polo comezo do procedemento: para este efecto, a resolución de incoación 
do expediente disciplinario deberá ser debidamente rexistrada e volverá a corre-lo prazo se o expediente 
permanece  paralizado  durante  máis  de  seis  meses  por  causa  non  imputable  ó  funcionario  suxeito  ó  
procedemento.

CAPITULO VI

Tramitación

Artigo 1419.

En  calquera  momento  do  procedemento  en  que  o  instrutor  aprecie  que  a  presunta  falta  pode  ser  
constitutiva de delito ou falta penal, lo porao en coñecemento da autoridade que o ordenou a incoación do  
expediente para a súa oportuna comunicación ó Ministerio Fiscal a través da Asesoría Xurídica Xeral da  
Xunta de Galicia. Isto non será obstáculo para que continúe a tramitación do expediente disciplinario ata a  
súa resolución e a imposición da sanción se procedese. 

Non obstante, cando se trate de feitos que puidesen ser constitutivos de algún dos delitos cometidos polos 
funcionarios públicos contra a administración pública e contra as garantías constitucionais, tipificados no  
título XIX e no capítulo V do título XXI do libro II do Código Penal, deberá suspenderse a tramitación do 
expediente disciplinario ata que recaia resolución xudicial.

Artigo 15.

15  Cómpre ter en conta o artigob197 LEPG
16  Dubidosa a súa vixencia por mor do artigo 192.6 LEPG
17  Ë preciso referirse agora ao artigo 198 LEPG
18  Ver artigo 197 LEPG
19  Débese ter presente o artigo 184.3 da LEPG



1. O procedemento para a sanción de faltas disciplinarias impulsarase de oficio en todos os seus trámites.

2. O procedemento rexerase polo presente regulamento e, no seu defecto, polas normas contidas nos títulos 
preliminar, I, II, III, IV, V, VII, VIII e X da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das  
administracións públicas e do procedemento administrativo común.20

CAPITULO VII

Iniciación21

Artigo 16.

1. O procedemento iniciarase sempre de oficio22, por acordo motivado do órgano competente23, ben por 
propia  iniciativa24,  ben como consecuencia  de orde superior25,  moción  razoada dos subordinados26 ou 
denuncia27.

2. De producirse denuncia, deberá comunicarse o acordo ó asinante da mesma.

Artigo 17.

1. O órgano competente para incoar o procedemento poderá acordar previamente a realización de algunha 
información reservada.28

2. Serán competentes para ordena-la incoación do expediente disciplinario o secretario xeral técnico de 
cada consellería e os directores dos organismos autónomos e entes públicos de oficio ou, se é o caso, a  
proposta dos delegados provisionais e territoriais con relación ós funcionarios dependentes deles.

Artigo 18.

1. Na resolución pola que se incoe o procedemento nomearase un instrutor, que deberá ser funcionario  
público pertencente a un corpo ou escala de igual ou superior grupo ó do inculpado, dos establecidos no  
artigo 19 da Lei 4/1988, do 26 de maio. En caso que dependa doutra consellería, requirirase a autorización  
previa do secretario xeral técnico da mesma.

2.  Cando  a  complexidade  ou  a  transcendencia  dos  feitos  a  investigar  así  o  esixan,  procederase  óh 
nomeamento do secretario, que en todo caso deberá ter a condición de funcionario.

3. A incoación de procedemento co nomeamento do instrutor e do secretario notificaráselle ó funcionario  
suxeito ó expediente, así como ós designados para exercer os ditos cargos.29

Artigo 19.

20  Desde o 02/10/2016 cómpre seguir  o procedemento  común prevista Lai  39/2015, do 1 de outubro, do 
procedemento administrativo común das administracións públicas (en adiante LPACAP), que se completa co disposto 
neste Regulamento.
21  Desde o 02/10/2016 hai que atender principalmente ao disposto na LPACAP
22  No mesmo sentido o artigo 63.1 LPACAP
23  Ver artigo 64 LPACAP
24  Ver artigo 59 LPACAP
25  Ver artigo 60 LPACAP
26  Ver artigo 61 LPACAP: na vez de moción razoada dos subordinados, fálase de petición razoada do órgano.
27  Ver artigo 62 LPACAP
28  Ver artigo 192.4 do LEPG e o artigo 55 LPACAP
29  Ver artigo 64 LPACAP



1. Seranlles de aplicación ao instrutor e mais ao secretario as normas relativas á abstención e recusación  
establecidas  nos  artigos  28  e  29  da  Lei  30/1992,  do  26  de  novembro,  de  réxime  xurídico  das  
administracións públicas e do procedemento administrativo común.30

2. O dereito de recusación poderá exercitarse desde o momento en que o interesado teña o coñecemento de  
quen son o instrutor e o secretario.

3. A abstención e a recusación promoveranse perante a autoridade que acordou o nomeamento, que deberá  
resolver no termo de tres días.

Artigo 20.31

1.  Iniciado  o  procedemento,  a  autoridade  que  acordou  a  incoación  do  expediente poderá  adoptar  as 
medidas provisionais que estime oportunas para asegurar a eficacia da resolución que puidese recaer.

2. A suspensión provisional poderá ser acordada previamente polo conselleiro correspondente, logo de  
informe da Comisión de Persoal e a proposta da autoridade que acordou a incoación do expediente, durante 
a tramitación do procedemento disciplinario, nos termos e cos efectos sinalados nos artigos 47, 48 e 49.2 e 
3 da Lei de funcionarios civís do Estado.

Así mesmo, poderá acordarse a suspensión provisional dos funcionarios sometidos a procedemento nos 
termos establecidos no artigo 15 do presente regulamento.

3.  Non se  poderán ditar  medidas  provisionais  que poidan  causar  prexuízos  irreparables  ou  impliquen 
violación dos dereitos amparados polas leis.

CAPITULO VIII

Desenvolvemento32

Artigo 21.

1.  O  instrutor  ordenará  a  práctica  de  cantas  dilixencias  sexan  adecuadas  para  a  determinación  e 
comprobación  dos  feitos  e  en  particular  de  cantas  probas  poidan  conducir  ó  seu  esclarecemento  e  á 
determinación das responsabilidades susceptibles de sanción.

2.  O instrutor,  como primeiras actuacións,  procederá a recibir  declaracións do presunto inculpado e a  
evacuar  cantas  dilixencias  se  deduzan  da  comunicación  ou  denuncia  que  motivou  a  incoación  do 
expediente e do que aquel alegou na súa declaración.

Tódolos  organismos  e  dependencias  da  Administración  están  obrigados  a  facilitar  ó  instrutor  os  
antecedentes  e  informes  necesarios,  así  como  os  medios  persoais  e  materiais  que  precise  para  o 
desenvolvemento das súas actuacións.

Artigo 22.

1. Á vista das actuacións practicadas e nun prazo non superior a un mes, contado a partir da incoación do 
procedemento, o instrutor formulará o correspondente prego de cargos ou proposta de sobresemento. No 
primeiro caso, o dito prego de cargos incluirá os feitos imputados33, con expresión, se é o caso, da falta 
presuntamente cometida e das sancións que poidan ser de aplicación, de acordo co previsto no artigo 8 do  
30  Agora resultan aplicables os artigos 23 e 24 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector 
público.
31  Debemos ter en conta os artigos 194 e 195 LEPG, tamén o artigo 56 LPACAP
32  Desde o 02/10/2016 hai que atender principalmente ao disposto na LPACAP
33  Artigo 184.4 LEPG: Os feitos declarados probados por resolucións xudiciais firmes vinculan a 
Administración.



presente  regulamento34.  O  instrutor  poderá,  por  causas  xustificadas,  solicitar  a  ampliación  do  prazo 
referido no parágrafo anterior.

2. O prego de cargos deberá redactarse de modo claro e preciso, en parágrafos separados e numerados por  
cada un dos feitos imputados ó funcionario.

O  instrutor  deberá  propoñer,  no  momento  de  elaborar  o  prego  de  cargos,  á  vista  do  resultado  das 
actuacións practicadas, o mantemento ou o levantamento da medida de suspensión provisional que, se é o 
caso, se adoptase.

Artigo 23.

O prego  de  cargos  notificaráselle  ó  inculpado  e  concederáselle  un  prazo  de  10  días  para  que  poida  
contestalo coas alegacións que considere convenientes a súa defensa e coa de cantos documentos considere  
de interese. Neste trámite deberá solicitar, se o estima conveniente, a práctica das probas que para a súa 
defensa crea necesarias.

Artigo 24.35

1. Contestado o prego ou transcorrido o prazo sen facelo, o instrutor poderá acordar a práctica das probas 
solicitadas que xulgue oportunas, así como a de todas aquelas que considere pertinentes. Para a práctica  
das probas disporase do prazo de un mes.

2. O instrutor poderá denegar a admisión e a práctica das probas para averiguar cuestións que considere  
innecesarias, debendo motivar a denegación, sen que contra esta resolución caiba recurso do inculpado.

3. Os feitos relevantes para a decisión do procedemento poderanse acreditar por calquera medio de proba 
admisible en dereito.

Artigo 25.

Para a práctica das probas propostas, así como para as de oficio cando se vexa oportuno, notificaráselle ó  
funcionario  o  lugar,  a  data  e  a  hora  en  que  deberán  realizarse,  debendo incorporarse  ó  expediente  a 
constancia da recepción da notificación.

Artigo 26.

1. A intervención do instrutor en todas e cada unha das probas practicadas é esencial e non pode ser suplida 
polo secretario, sen prexuízo de que o instrutor poida interesar a práctica doutras dilixencias de calquera  
órgano da Administración.

2. Cumpridas as dilixencias previstas no presente título darase vista do expediente ó inculpado con carácter  
inmediato para que no prazo de dez días36 alegue o que estime pertinente para a súa defensa e achegue 
cantos documentos considere de interese. Facilitaráselle unha copia completa do expediente ó inculpado 
cando este así o solicite.

Artigo 27.

1. O instrutor formulará dentro dos dez días seguintes a proposta de resolución, na que fixará con precisión  
os feitos probados37, motivando, se é o caso, a denegación das probas propostas polo inculpado, e fará a 

34  Coa LPACAP, de acordo co artigo 64, é posible que a acordo de incoación sexa tamén prego de cargos, o 
que significaría que a actuación do/a instrutor/a arrancaría nese momento.
35  Ver artigo 77 LCAPAP
36  O artigo 82.3 LCAPAP dispón que se ante do vencemento do prazo os interesados manifestan a súa 
decisiójn de non efectuar alegacións nin achegar novos documentos ou xustificacións, terase por realizado o trámite.



valoración  xurídica  dos  feitos,  determinando,  se  procede,  a  falta  cometida,  a  responsabilidade  do 
funcionario e a sanción que xulgue procedente impoñer.

2. A proposta de resolución notificaráselle ó interesado para que, no prazo de dez días, poida alegar ante o  
instrutor canto estime pertinente para a súa defensa.

3. Oído o inculpado ou transcorrido o prazo sen que haxa ningunha alegación, remitirase con carácter  
inmediato o expediente completo ó órgano que acordou a incoación do procedemento, o cal llo remitirá ó 
órgano competente para que proceda a ditar a resolución que corresponda ou, se é o caso, ordenará ó  
instrutor a práctica das dilixencias que considere necesarias.

CAPITULO IX

Terminación38

Artigo 28.

1. A resolución que poña fin ó procedemento disciplinario deberá adoptarse no prazo de dez días, salvo no 
caso da separación do servizo, e resolverá todas as cuestións xurdidas no expediente.

2. A resolución terá que ser motivada e nela non se poderán aceptar feitos distintos39 daqueles que serviron 
de  base  para  o  prego de  cargos  e  á  proposta  de  resolución,  sen  prexuízo  da  súa  distinta  valoración  
xurídica.40

3. O prazo máximo no que deberá ditarse e notificarse a resolución non poderá exceder de seis meses  
desde a data do acordo de iniciación

Artigo 29.

O órgano competente para impoñer a sanción poderá devolver o expediente ó instrutor para a práctica das 
dilixencias  que  resulten  imprescindibles  para  a  resolución.  En  tal  caso,  antes  de  remitir  de  novo  o 
expediente ó órgano competente para impoñer a sanción, darase vista do actuado ó funcionario inculpado  
co fin de que no prazo de dez días alegue canto estime conveniente.

Artigo 30.

Serán órganos competentes para a imposición das sancións disciplinarias:

1. O Consello da Xunta, a proposta do conselleiro competente en materia de función pública, para impoñer  
a separación do servizo, salvo o disposto na normativa sectorial de funcionarios.

2. Os titulares da consellería en que estea destinado o funcionario, ou os secretarios xerais técnicos por 
delegación daqueles, para impoñer as sancións por faltas graves ou moi graves.41

37  Artigo  184.4 LEPG:  Os feitos  declarados  probados por resolucións xudiciais  penais  firmes vinculan a  
Administración. Ver artigo 89 da LPACAP: posta de manifesto do procedemento.
38  A partir do 02/10/2016 deberá atenderse principalmente ao disposto na LPACAP
39  Artigo 184.4 LEPG: Os feitos declarados probados por resolucións xudiciais firmes vinculan a 
Administración.
40  Ver artigo 90.2 LPACAP: se maior gravidade hai que dar prazo de alegacións
41  O Decreto 4/2013, do 10 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria, establece no seu artigo 27.1.g) que corresponde ao titular da Dirección Xeral  
de  Centros  e  Recursos  Humanos  a  “resolución  dos  expedientes  disciplinarios  do persoal  docente,  funcionario  e 
laboral da consellería en materia de educación”



Se  a  sanción  se  impón  pola  comisión  de  faltas  en  materia  de  incompatibilidades  en  relación  coas  
actividades desenvolvidas en diferentes consellerías, a facultade corresponderá ó conselleiro competente en 
materia de función pública.

3. Os directores xerais e os delegados provinciais, respecto do persoal dependente da súa dirección xeral ou 
delegación provincial, para a imposición de sancións por faltas leves.

Artigo 31.

1. Na resolución que poña fin ó procedemento disciplinario deberá determinarse con toda precisión a falta 
que se estime cometida, sinalando os preceptos en que apareza recollida, a clase de falta, o funcionario  
responsable e a sanción que se impón, facendo expresa declaración de acordo coas medidas provisionais  
adoptadas durante a tramitación do procedemento.42

2. Se a resolución estimase a inexistencia da falta disciplinaria ou a de responsabilidade para o funcionario 
inculpado fará las declaracións pertinentes de acordo coas medidas provisionais.

3. A resolución deberá ser notificada ó inculpado, con expresión do recurso ou recursos que caiban contra 
a mesma, o órgano ante o que deban presentarse e os prazos para interpoñelos.

Se  o  procedemento  se  iniciou  como  consecuencia  de  denuncia,  a  resolución  deberá  ser  notificada  ó  
asinante dela.

Artigo 32.43

As sancións disciplinarias executaranse segundo os termos da resolución en que se impoña,  e no prazo 
máximo de un mes, salvo que, por causas xustificadas, se estableza outro distinto na dita resolución.

Artigo 33.

O conselleiro competente en materia de función pública poderá acordar a inexecución da sanción e o  
órgano competente para resolver poderá acordar a súa suspensión temporal por tempo inferior ó da súa 
prescrición.

Se a sanción é de separación do servizo, o acordo da súa inexecución ou suspensión corresponderá ó  
Consello de la Xunta.

Ámbolos dous acordos poderán adoptarse de oficio ou a instancia do interesado, sempre que medie causa 
fundada. En ámbolos dous casos deberá ser oída a Comisión de Persoal.

Artigo 34.44

As  sancións  disciplinarias  que  se  impoñan  ós  funcionarios  anotaranse  no  rexistro  de  persoal,  con 
indicación das faltas que os motivaron.

A cancelación destas anotacións producirase de oficio ou a instancia do interesado na forma prevista no  
número 2 do artigo 93 da Lei de funcionarios, do 7 de febreiro de 1964. En ningún caso se computarán,  
para efectos de reincidencia, as sancións canceladas ou que o puidesen ser.

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS.

Primeira.

42  Ver artigo 90.1 LPACAP
43  Ver artigo 196.3 LEPG e 90.3 LPACAP
44  Regulado agora no artigo 199 LEPG



Cando se lle incoe un expediente disciplinario a un funcionario que teña a condición de delegado sindical, 
delegado de persoal ou cargo electivo a nivel provincial, autonómico ou estatal nas organizacións sindicais 
máis  representativas,  deberá  notificarse  a  dita  incoación  á  correspondente  sección  sindical,  xunta  de 
persoal ou central sindical,  segundo proceda, co fin de que poidan ser oídas durante a tramitación do 
procedemento.

A dita notificación deberá, así mesmo, realizarse cando a incoación do expediente se practique dentro do 
ano seguinte ó de cesamento do inculpado nalgunha das condicións enumeradas no parágrafo anterior. 
Tamén deberá efectuarse se o inculpado é candidato, durante o período electoral.

Segunda.

Sen prexuízo do disposto na disposición adicional cuarta da Lei 30/1984  este regulamento é de aplicación 
ó persoal contratado administrativo, ó persoal interino e ó persoal eventual.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.

Os expedientes disciplinarios que se atopen en tramitación no momento da publicación deste regulamento  
seguirán  regulados  polas  disposicións  anteriores,  salvo  que  as  deste  lles  sexan  máis  favorables,  e  
concedéndolle, en todo caso, audiencia ó interesado.

DISPOSICIÓN DERROGATORIA.

Quedan derrogadas cantas disposicións con igual ou inferior rango se opoñan a este regulamento.

DISPOSICIÓNS FINAIS.

Primeira.

Facúltase  ó  conselleiro  da  Presidencia  e  Administración  Pública  para  a  adopción  das  disposicións 
oportunas, para o desenvolvemento do preceptuado no presente decreto.

Segunda.

Este decreto entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no «Diario Oficial de Galicia».



6. V CONVENIO COLECTIVO PARA O 
PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE 

GALICIA
Publicado no DOG do 3 de novembro de 2008

(EXTRACTO)



Artigo 1º.- Ámbito persoal e territorial.

1. Este convenio colectivo establece   e regula as  normas polas que se rexerán as 
relacións de carácter xurídico-laboral entre a Xunta de Galicia e o persoal que, suxeito á 
lexislación laboral, preste os seus servizo baixo a súa dependencia e a dos seus organismos 
autónomos.

[...]

CAPÍTULO XIII

RÉXIME DISCIPLINARIO

Artigo 47º.- Réxime disciplinario. 

1. A imposición de sancións por' faltas graves e moi graves, requirirá a realización dun 
expediente disciplinario, no cal o procedemento, a tramitación e os termos son os seguintes:

a) Cando a Administración coñeza da comisión de feitos presuntamente constitutivos de 
falta grave ou moi grave, será acordada a incoación, se é o caso, de expediente disciplinario 
polo  responsable  ou director/a ou ou dependencia onde o/a traballador/a  preste  os seus 
servizos ou, pola autoridade que  normativamente  en cada momento teña asignada tal 
competencia. O dito acto, que lIe deberá comunicar por escrito ao comité de empresa e 
mais ao/á interesado/a, interromperá os prazos legais de prescrición de faltas e infraccións.

b) No propio acto de incoación de expediente acordarase o nomeamento e designación de 
instrutor/a  do procedemento, quen ordenará a práctica de cantas  dilixencias  sexan 
adecuadas para  a  determinación e comprobación dos feitos e, en  particular  de  cantas 
probas poidan conducir  ao  seu  esclarecemento e determinación das responsabilidades 
susceptibles de sanción.

O/a instrutor/a, como primeiras actuacións, procederá a recibir declaración do/a presunto/a 
inculpado/a  e a realizar cantas dilixencias se deduzan da comunicación ou denuncia que 
motivou a incoación do expediente e do aquel alegou na súa declaración. 

Todos os organismos  e dependencias da Administración están obrigados a facilitarlle ao/á 
instrutor/a os antecedentes e informes  necesarios, así como os medios persoais  e materiais 
que precisen para o desenvolvemento da súa actuación.

c) Nun prazo non superior a dous meses desde o  inicio do expediente,  o/a  instrutor/a 
proporalle á autoridade competente o arquivo das actuacións ou procederá á elaboración do 
prego de cargos, que lle será notificado, respectivamente, segundo o caso, ao/á interesado/a, 
ao comité de empresa,  aos  delegados  de  persoal do centro  ou   á  sección  sindical 
correspondente.

O  prego de cargos incluirá os  feitos  imputados con  expresión, se  é  o  caso, da falta 
presuntamente cometida e das  sancións  que poidan ser de aplicación. O/a  instrutor/a 
poderá, por causes xustificadas, solicitar a ampliación do prazo referido.



d) O prego de cargos notificaráselle ao/á inculpado/a e concederáselle un prazo de quince 
días para que poida contestalo coas alegacións que considere  convenientes para a súa 
defensa, achegando, así mesmo, cantos documentos considere de interese. Neste trámite 
deberá solicitar, se o considera conveniente, a práctica das probas que para a súa defensa 
crea necesarias.

e) Contestado o prego ou transcorrido o prazo sen facelo, o/a instrutor/a poderá acordar a 
práctica das probas solicitadas que xulgue oportunas, así como a  de todas aquelas que 
considere pertinentes. Para a práctica das probas disporase do prazo dun mes.

O/a instrutor/a poderá denegar a admisión e a práctica das probas para investigar cuestións 
que considere innecesarias, debendo motivar a denegación, sen que contra esta resolución 
caiba recurso do/a inculpado/a.

Os feitos relevantes para a resolución do procedemento poderán acreditarse por calquera 
medio de proba admisible en dereito.

f)  Cumpridas  as  dilixencias  previstas  neste  artigo  daráselle  vista  do  expediente  ao/á 
inculpado/a con carácter inmediato para que no prazo de 10 días alegue o que vexa pertinente 
para a súa defensa e achegue cantos documentos considere de interese. Facilitaráselle unha 
copis completa do expediente ao/á inculpado/a cando este así o solicite.

g) O/a instrutor/a formulará dentro dos vinte días seguintes a proposta de  resolución, da que 
se lle dará traslado ao comité de empresa ou aos/ás delegados/as de persoal, así como ao/á 
interesado/a,  na  cal  fixará  con  precisión  os  feitos   probados,  motivando,  se  é  o  caso,  a 
denegación das  probas propostas polo/a inculpado/a, e fará a valoración xurídica dos feitos, 
determinado, se procede, a falta cometida, a a responsabilidade do/a traballador/a e a sanción 
que xulgue procedente impoñer.

A proposta de resolución notificaráselle  ao/á  inculpado/a,  para que no prazo de dez días 
poida alegar ante o/a instrutor/a todo canto considere pertinente para a súa defensa.

Oído o/a inculpado/a ou transcorrido o prazo sen que haxa ningunha alegación, remitiráselle 
con  conrácter  inmediato  o  expediente completo  ao  órgano  que  acordou  a  incoación  do 
procedemento, o cal llo remitirá ao órgano competente para que proceda a ditar a resolución 
que corresponda ou, se é o caso, ordenaralle ao instrutor que practique as dilixencias que 
considere necesarias.

Desta resolución daráselle conta ao/á interesado/a, ao comité de empresa do seu centro e á 
sección sindical á que pertenza, de ser o caso.

h) Daráselle traslado da resolución definitiva á comisión paritaria do convenio, para os meros 
efectos estatística e de información.

i) A omisión do procedemento aquí descrito determinará a nulidade do expediente,  cando 
produza indefensión do interesado.

2.  A  sanción  de  faltas  que  non  precisen  a  incoación  de  expediente  disciplinario 
comunicaráselle ao comité de empresa respectivo, con tres días hábiles de antelación a súa 
notificación ao/á interesado/a.

3. As infraccións ou faltas cometidas polos/as traballadores/as, derivadas de incumprimentos 
contractuais, poderán ser leves, graves ou moi graves.

3.a. Faltas leves:



3.a.1.  A incorrección cos superiores xerárquicos,  cos/as compeñeiros/as e co público  en 
xeral.

3.a.2. A neglixencia e o descoido no cumprimento do traballo.

3.a.3.   A  presentación  extemporánea  de  partes  de  baixa  ou  de  confirmación,  en  tempo 
superior a dous días, desde a data da súa expedición regular, a non ser que por causa de forza 
maior se probe a imposibilidade de facelo.

3.a.4. De tres a cinco faltas de puntualidade ao mes, respectándose o réxime existente para 
efectos de cómputo en cada centro de traballo. Non obstante as faltas de puntualidade poderán 
supoñer a dedución proporcional de retribucións.

3.a.5. A neglixencia no coidado e na conservación dos materiais e utensilios de traballo, do 
mobiliario e dos locais onde se presten os servizos.

3.a.6. A falta de asistencia inxustificada durante un día ao mes, a non ser que se probe a 
imposibilidade de facelo por causa de forza maior.

3.a.7. O incumprimento dos deberes e obrigas do/a traballador/a, sempre que non deban ser 
cualificados como falta moi grave ou grave.

3.b. Faltas graves:

3.b.1. A indisciplina ou a desobediencia relacionada co seu traballo e o incumprimento dos 
deberes previstos nas alíneas a), b) e c) do artigo 5 do Estatuto dos  traballadores.

3.b.2. A desconsideración co público, compañeiros/as e subordinados/as no desempeño das 
tarefas  encomendadas,  sempre  que  non  sexa  falta  leve,  así  como  a  grave  falta  de 
consideración cos administrados ou o abuso da autoridade no exercicio do cargo.

3.b.3. A falta de  asistencia ao traballo sen causa xustificada durante dous ou tres días ao 
mes, a non ser que se probe a imposibilidade de facelo por causa de forza maior.

3.b.4. A presentación extemporánea dos partes de confirmación de baixa, en tempo superior 
a sete días, desde a data da súa expedición regular, a non ser que se probe a imposibilidade 
de facelo por causa de forza maior.

3.b.5. O abandono do traballo sen causa xustificada por tempo superior a dous días nun mes.

3.b.6.  A  simulación  de  enfermidade  ou  accidente  que  supoñan  a  incapacidade  laboral 
transitoria por tempo inferior a tres días. Entenderase, en todo caso, que existe falta cando o/a 
traballador/a declarado de baixa por un dos motivos indicados realice traballos de calquera 
clase por conta propia ou allea. Así mesmo, entenderase incluída neste punto toda acción ou 
omisión do traballador realizada para prolongar a baixa por enfermidade ou accidente.

3.b. 7. A colaboración ou o encubrimento de faltas doutros/as traballadores/as, en relación 
cos seus deberes de puntualidade, asistencia e utilización dos mecanismos de control.

3.b.8. Máis de cinco faltas de puntualidade nun mes, respectándose o réxime existente para 
efectos de cómputo en cada centro de traballo.

3.b.9. A reiteración na comisión de faltas leves, agás as de puntualidade inferiores a cinco 
faltas leves, nun prazo de seis meses, aínda que sexan de distinta natureza, todo isto dentro 
dun mesmo trimestre e aínda que fosen sancionadas.



3.b.10. A diminución continuada e voluntaria no rendemento de traballo normal ou pactado.

3.b.11.  As  condutas  constitutivas  de  delito  doloso  relacionadas  co  servizo  ou  que  lIes 
causen dano á Administración ou administrados.

3.b.12. Causar danos graves nos locais, no material ou nos documentos dos servizos.

3.b.13. O incumprimento dos prazos ou outras disposicións de procedemento en materia de 
incompatibilidades, cando non supoñan mantemento dalgunha situación de incompatibilidade.

3.b.14. A grave perturbación do servizo.

3.b.15. Actos que atenten contra a dignidade dos/as traballadores/as ou da Administración.

3.b.16. As accións ou omisións dirixidas a evadir os sistemas de control de horarios ou a 
impedir que sexan detectados os incumprimentos inxustificados das xornadas de traballo.

3.c. Faltas moi graves:45

3.c.1. O incumprimento do deber de fidelidade á Constitución e ao Estatuto de autonomía  
no exercicio da función pública.

3.c.2. Toda actuación que supoña discriminación por razón de raza, sexo, relixión, lingua,  
opinión, lugar de nacemento, veciñanza ou calquera outra condición ou circunstancia persoal 
ou social.

3.c.3. O abandono de servizo.

3.c.4.  Adopción de acordos manifestamente  ilegais  que lles causen un prexuízo grave á  
Administración ou aos cidadáns.

3.c.5. A publicación ou utilización indebida de segredos oficiais así declarados per lei  ou  
clasificados como tales.

3.c.6. A obstaculización do exercicio das liberdades públicas e dereitos sindicais.

3.c.7. A participación en folgas ilegais.

3.c.8. Os incumprimentos das obrigas de atender os servizos esenciais en caso de folga.

3.c.9. Os actos limitativos da libre expresión de pensamento, ideas e opinións.

3.c.10. Ter sido sancionado pola comisión de tres faltas graves nun período dun ano.

3.c.11. A fraude, a deslealdade e o abuso de confianza nas xestións e no desempeño das  
funcións encomendadas.

3.c.12. Máis de tres faltas ao mes de asistencia non xustificadas, a non ser que se probe a  
imposibilidade de facelo por causa de forza maior.

3.c.13. A indisciplina e a desobediencia de carácter grave.

45  Vixencia dubidosa. Aplicación preferente do artigo 185.1 LEPG e o artigo 95.2 EBEP.



3.c.14. Os malos tratos de palabra ou obra cos/as traballadores/as de superior e inferior 
categoría, compañeiros/as e público.

3.c.15.  O acoso sexual,  máximo cando vai  acompañado de abuso de autoridade  ao ser  
efectuado por un/unha superior/a contra unha subordinado/a.

3.c.16. O incumprimento ou abandono das normas e medidas de seguridade e hixiene no  
traballo, cando deles deriven graves riscos ou danos para o propio traballador/a e/ou terceiros.

3.c.17. A simulación de enfermidade ou accidente que supoñan unha incapacidade ou baixa  
por un tempo de tres ou máis  días.  Entenderase, en todo caso, que existe falta moi grave  
cando o/a traballador/a declarado/a en baixa por un dos motivos indicados realice traballos de 
calquera clase por conta propia ou allea. Así mesmo, entenderase incluída neste punto toda  
acción ou omisión do/a traballador/a realizada para prolongar  a baixa  por  enfermidade ou  
accidente.

3.c.18. A reiteración na comisión de faltas graves, aínda que sexan de distinta natureza,  
dentro dun mesmo trimestre, agás as de puntualidade.

3.c.19.  O  exercicio  de  actividades  ou  públicas  sen  solicitar  e  obter  autorización de 
compatibilidade do órgano competente para iso.

4. As sancións que poderán impoñerse, en función da cualificación das faltas, serán as 
seguintes:

a) Por faltas leves:46

-Amoestación verbal ou por escrito.

-Suspensión de emprego e soldo ata por dous días.

b) Por faltas graves:47

-Suspensión de emprego e soldo de dous a quince días.

-Suspensión do dereito de concorrer a probas selectivas ou concursos de ascensos por un 
período de un ano.

c) Por faltas moi graves:48

-Suspensión de emprego e soldo de dezaseis días a dezaoito meses.

-Inhabilitación para o ascenso por un período de ata un máximo de dous anos.

-Traslado forzoso sen indemnización.

-Despedimento.'

5. Serán órganos competentes para a imposición das sancións disciplinarias:

a) O Consello da Xunta, por proposta do/a conseIleiro/a competente en materia de función 
pública, para impoñer o despedimento.

46  Hai que ter presente os artigos 190 e 191 da LEPG.
47  Debemos aplicar os artigos 189 e 191 da LEPG.
48  Cómpre ter en conta os artigo 188 e 191 da LEPG.



b) As persoas titulares da consellería ou do organismo autonómico en que estea destinado 
o/a traballador/a, para impoñeren as sancións por faltas graves e moi graves.49

Se a sanción se impón pola comisión de faltas en materia de incompatibilidades en relación 
coas actividades desenvolvidas en diferentes consellerías a facultade corresponderalle ao/á 
conselleiro/a competente en materia de función pública.

e) Os directores xerais e os/as delegados/as provinciais, respecto do persoal dependente da 
súa dirección xeral ou delegación provincial, para a imposición de sancións por faltas leves.

6. Os/as xefes/as ou superiores que toleren ou encubran as faltas dos as subordinados 
incorrerán  en  responsabilidade  e  sufrirán  a  corrección  ou  sunción  que  se  considere 
procedente, tendo en conta a que se lle impoña ao autor e a intencionalidade, perturbación 
para o servizo, atentado á dignidade da Xunta de Galicia e reiteración o reincidencia da dicha 
tolerancia ou encubrimento.

7.  Non se considerará  falta  de ningún  tipo  a negativa  a  realizar  traballos  de categoría 
distinta á específica de cada traballador/a, salvo cando medien circunstancias de excepcional 
necesidade.

Todo/a traballador/a poderá dar conta por escrito, a través dos seus representantes, dos 
actos que supoñan faltas de respecto á súa intimidade ou á consideración debida á dignidade 
humana ou laboral. A Xunta de Galicia, a través do órgano directivo a que estea adscrito o/a 
interesado/a, abrirá a oportuna información e instruirá, se é o caso, o expediente disciplinario 
que proceda.

O aquí exposto tamén será de aplicación cando se lesionen dereitos dos/as traballadores/as 
recoñecidos  neste  convenio  e  na  normativa  vixente,  e  deriven  prexuízos  notorios  de orde 
material para eles.

8. Os prazos de prescrición das faltas e das sancións son os establecidos no artigo 97 da Lei 
7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público50, que se aplica co carácter de 
disposición de dereito necesario ao persoal laboral das administracións públicas.

9. A cancelación do expediente de faltas e sancións producirase aos tres meses para as  
faltas leves, ao ano, para as graves e aos dous anos, para as moi graves.51

10.  No  non  previsto  neste  capítulo  aplicarase  o  disposto  no  Regulamento  de  réxime 
disciplinario dos/as funcionarios/as ao servizo da Xunta de Galicia.

11.No caso de despedimento declarado improcedente dun/dunha Iaboral fixo/a da Xunta de  
Galicia,  como  consecuencia  do  establecido  neste  capítulo,  a opción  de  indemnización  ou 
readmisión  corresponderalle  ao  dito  traballador  nos  prazos  establecidos  no  Estatuto  dos  
traballadores.52

49  O Decreto 4/2013, do 10 de xaneiro, polo que se establece a estrutra orgánica da Consellería de Cultura,  
Educación e Ordenación Universitaria, establece no seu artigo 27.1.g) que corresponde ao titular da Dirección Xeral  
de  Centros  e  Recursos  Humanos  a  “resolución  dos  expedientes  disciplinarios  do persoal  docente,  funcionario  e 
laboral da consellería en materia de educación”
50  Na actualidade, o Estatuto básico do empregado público está recollido no texto refundido aprobado polo 
Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro.
51  Vixencia dubidosa, en virtude do artigo 199 LEPG.
52  Vixencia dubidosa, de acordo co artigo 188.b) da LEPG.



7. DECRETO LEXISLATIVO 2/2015, do 12 
de febreiro, polo que se aproba o texto 

refundido de disposicións legais da 
Comunidade Autónoma de Galicia en 

materia de igualdade.

(EXTRACTO)



DECRETO LEXISLATIVO 2/2015, DO 12 DE FEBREIRO, POLO QUE SE APROBA O TEXTO 
REFUNDIDO DE DISPOSICIÓNS LEGAIS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA EN 

MATERIA DE IGUALDADE.
(DOG 17 de febreiro)

Artigo 2. Discriminación directa e indirecta, acoso e acoso sexual

1. Para os efectos do principio de igualdade de trato entre mulleres e homes no ámbito de aplicación deste texto  
refundido, teranse en conta as definicións de discriminación directa e indirecta e de acoso e acoso sexual contidas no  
artigo 2 da Directiva 2006/54/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 5 de xullo de 2006, relativa á aplicación  
do principio de igualdade de oportunidades e igualdade de trato entre homes e mulleres en asuntos de emprego e  
ocupación.

[...]

3.  Entenderase  por  acoso  ou  acoso  moral  por  razón  de  xénero,  a  situación  en  que  se  produce  un  
comportamento non desexado relacionado co sexo dunha persoa, co propósito ou o efecto de atentar contra  
a dignidade da persoa e de crear un medio intimidatorio, hostil, degradante, humillante ou ofensivo.

4. Entenderase por acoso sexual a situación en que se produce calquera comportamento verbal, non verbal  
ou físico non desexado de índole sexual, co propósito ou o efecto de atentar contra a dignidade dunha 
persoa, en particular cando se crea un ambiente intimidatorio, hostil, degradante, humillante ou ofensivo.

5. Para os efectos desta norma, o concepto de discriminación incluirá:

a) O acoso ou acoso moral por razón de xénero e o acoso sexual, así como calquera trato menos favorable  
baseado no rexeitamento de tal comportamento por parte dunha persoa ou o seu sometemento a el. 

[...]

Capítulo IV

As medidas de prevención e de sanción do acoso sexual

Artigo 55.Principio de erradicación do acoso sexual.

A Administración pública galega comprométese na erradicación,  dentro do persoal  ao seu servizo,  do 
acoso sexual que, para estes efectos, se considerará como calquera comportamento de contido sexual do 
que o autor ou autora sabe ou debe saber que é ofensivo para a vítima.

Artigo 56.-Medidas de prevención do acoso sexual.

1. Para previr o acoso sexual adoptaranse as seguintes medidas:

a) A elaboración dunha declaración de principios.

b) O establecemento dun procedemento informal de solución.

2. O Servizo Galego de Saúde [...].

Artigo 57.-A declaración de principios. 

Na declaración de principios constarán os seguintes aspetos:

a) A ratificación do compromiso de tolerancia cero na loita contra o acoso sexual.



b) A definición do acoso sexual a través de exemplos de doada comprensión.

c) A lembranza a todo o persoal do deber de respectar a dignidade da persoa.

d) A explicación do procedemento informal de solución.

e) A identificación, en cada unidade administrativa ou en cada centro de traballo, do asesor ou asesora 
confidencial.

f) A garantía dun tratamento serio e confidencial das denuncias formais.

g) A información da garantía de debida protección de quen denuncie e de quen testemuñe, salvo se se 
evidenciase a súa mala fe.

h) A información das posibles sancións disciplinarias derivadas do acoso sexual.

Artigo 58. Publicidade da declaración de principios

Sen prexuízo da publicidade adicional  que resultase conveniente  á  finalidade de prevención do acoso  
sexual, a declaración de principios será publicada no taboleiro de anuncios de cada centro de traballo e  
unidade administrativa,  na cal  se identificará  o asesor  ou a  asesora  confidencial  que exercerá  as  súas  
funcións no concreto centro ou unidade.

Artigo 59.- O procedemento informal de solución.

1.  Para  a  tramitación  do procedemento  informal  de solución,  a  dirección de persoal  de  cada unidade 
administrativa ou de cada centro de traballo, logo de audiencia da representación legal de persoal ao seu  
mando, designará un asesor ou asesora confidencial, preferiblemente unha muller, e pode nomearse como 
asesor ou asesora confidencial o delegado ou delegada de prevención de riscos laborais.

2. Recibirá o asesor ou asesora confidencial, en todo caso, unha axeitada formación continua, e o tempo de 
formación deberá asimilarse a tempo de traballo.

3.  As  súas  funcións  consistirán  en  recibir  as  queixas  de  acoso  sexual  e,  se  os  feitos  non  revestisen 
caracteres de delito perseguible de oficio ou mediante querela ou denuncia do Ministerio Fiscal, entrará en  
contacto, de xeito confidencial, coa persoa denunciada, só/soa ou en compaña da persoa denunciante, por 
elección desta, para manifestarlle a existencia dunha queixa sobre a súa conduta e as responsabilidades  
disciplinarias nas que, de ser certas e de reiterarse as condutas denunciadas, a persoa denunciada podería  
incorrer.

4. Se os feitos revestisen caracteres de delito perseguible de oficio ou mediante querela ou denuncia do  
Ministerio Fiscal, poñerá a queixa en coñecemento do órgano competente para incoar o procedemento  
disciplinario administrativo.

5. Ademais das funcións de tramitación dos procedementos informais de solución, o asesor ou asesora 
confidencial  poderá  propoñerlle  á  dirección  do centro  as  recomendacións  oportunas  para  unha  mellor 
prevención do acoso sexual, e a dirección debe asumir as propostas axeitadas ao marco normativo vixente.

6. Garantirase, en todo caso, a debida protección do asesor ou asesora confidencial fronte ás represalias  
derivadas do exercicio de calquera das súas funcións.

Artigo 60.- O procedemento disciplinario.

1. Se a persoa denunciante non se considera satisfeita na solución acadada no procedemento informal, ben  
por  entender  insuficientes  as  explicacións  ofrecidas  ou  ben  por  producirse  reiteración  nas  condutas 



denunciadas, se non considerou aconsellable acudir ao procedemento informal de solución ou, en todo 
caso, se os feitos revestisen caracteres de delito perseguible de oficio ou mediante querela ou denuncia do  
Ministerio Fiscal, incoarase un procedemento disciplinario contra a persoa denunciada, que se tramitará  
segundo as normas aplicables para a imposición de sancións moi  graves ao persoal funcionario ou ao 
persoal laboral, sen prexuízo, se os feitos revestisen caracteres de delito perseguible de oficio ou mediante  
querela  ou denuncia  do Ministerio  Fiscal,  de  lle  comunicar  os  feitos  ao xulgado de instrución ou ao 
Ministerio Fiscal.

2. No caso de comunicación dos feitos ao xulgado de instrución ou ao Ministerio Fiscal, e no caso de se 
seguiren actuacións penais por instancia da persoa denunciante, paralizarase o procedemento disciplinario 
contra a persoa denunciada en tanto non recaia sentenza xudicial ou auto xudicial de sobresemento firme 
ou, se non hai actuación xudicial, en tanto non decrete o arquivamento o Ministerio Fiscal. 

3. A denuncia poderase formalizar ante o asesor ou asesora confidencial, quen a poñerá en coñecemento do  
órgano competente para incoar o procedemento disciplinario.

4. En  todo  caso,  garantirase  a  confidencialidade  das  partes  implicadas  durante  a  tramitación  do 
procedemento disciplinario e a debida protección das persoas que denuncien ou testemuñen, salvo se se 
evidenciase a súa mala fe.

Artigo 61.- Infraccións disciplinarias.

1. Para sancionar o acoso sexual, se resulta acreditado logo de tramitación do procedemento disciplinario 
contra  a  persoa  denunciada,  impoñeráselle  a  esta,  de  acordo  coa  gravidade  do  feito  e  coas  demais  
circunstancias concorrentes, a sanción grave ou moi grave, en atención ao principio de proporcionalidade,  
establecida na normativa funcionarial, estatutaria ou laboral aplicable.

2. Consideraranse, en todo caso, como incumprimentos moi graves do persoal funcionario, estatutario ou 
laboral ao servizo da Xunta de Galicia:

a) A chantaxe sexual, isto é, o condicionamento do acceso do emprego, dunha condición de emprego ou do 
mantemento do emprego,  á aceptación, pola vítima,  dun favor de contido sexual,  aínda que a ameaza  
explícita ou implícita nese condicionamento non se chegue a cumprir de xeito efectivo.

b) O acoso ambiental, isto é, a creación dun contorno laboral intimidatorio, hostil ou humillante de contido 
sexual, cando, pola gravidade do feito e das demais circunstancias concorrentes, mereza, en
atención ao principio de proporcionalidade, a consideración de incumprimento moi grave.

c) A reiteración das condutas ofensivas despois de que a vítima utilizase o procedemento informal de 
solución establecido no artigo 59.

d) Os feitos constitutivos de delito despois de se ditar sentenza xudicial condenatoria do denunciado, sen 
que se poida vulnerar o principio de non bis in idem.

3. Nos demais casos, o incumprimento será merecedor dunha sanción grave.

Artigo 62.- Negociación colectiva sobre acoso sexual.

A través da negociación colectiva coa representación do persoal funcionario e laboral poderanse mellorar  
as condicións de prevención e de sanción do acoso sexual establecidas nos artigos 55 a 61, en especial,  
poderanse ampliar as prerrogativas e as funcións dos asesores ou asesoras confidenciais.

Capítulo V
A erradicación do acoso moral por razón de xénero

Artigo 63.- Principio de erradicación do acoso moral por razón de xénero.



A Administración pública galega comprométese na erradicación,  dentro do persoal  ao seu servizo,  do 
acoso  moral  por  razón  de  xénero,  segundo  a  definición  contida  no  artigo  2.3,  e,  en  especial,   coas 
situacións de maternidade ou de asunción doutras cargas familiares que teñan como finalidade ou como 
consecuencia atentar contra a dignidade da persoa, sexa muller ou home, a través da creación dun contorno 
intimidatorio, hostil, humillante ou ofensivo.

Artigo 64.- Garantías da erradicación do acoso moral.

1.  Quen  realice  actos  de  acoso  moral  por  razón  de  xénero  ou  quen  imparta  ordes  tendentes  á  súa  
realización incorrerá na responsabilidade disciplinaria derivada dun acto discriminatorio por razón de sexo.

2.  Poderá  voluntariamente  acudir  a  persoa  denunciante  ao  procedemento  informal  establecido,  para  a 
prevención do acoso sexual, no artigo 59.

3. As denuncias non lle supoñerán, nin a quen denuncie nin a quen testemuñe, efectos prexudiciais, salvo 
se se evidenciase unha mala fe na denuncia ou no testemuño.



8. CÓDIGO ÉTICO INSTITUCIONAL 
DA XUNTA DE GALICIA.

Aprobado polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 24 de xullo de 2014

Publicado no DOG do 19/11/2014



Código Ético Institucional da Xunta de Galicia

Criterios básicos de conduta e responsabilidade profesional no funcionamento
da Administración autonómica

O impulso da transparencia, a rendición de contas ante a cidadanía e a vocación de servizo 

público constitúen compromisos indisolublemente unidos ao autogoberno en Galicia.

O seu pleno exercicio e efectividade, no entanto, non debe ser entendido nunca como  un 

horizonte xa alcanzado senón como un proceso permanente de procura, cuxo empeño debe ser 

continuamente renovado e ampliado.

A Xunta de Galicia dispón xa de importantes instrumentos para reforzar a garantía da ética 

pública,  nomeadamente  no  ámbito  da  lexislación  sobre  incompatibilidades  de  altos  cargos, 

transparencia e bo goberno.

Ademais,  nos  últimos  anos  o  Goberno  galego  intensificou  ese  compromiso  para  seguir 

modernizando e configurando unha Administración autonómica máis responsable e receptiva ás 

inquedanzas da cidadanía.

Neste senso, incorporáronse novas previsións que inciden en ámbitos como a regulación dos 

criterios aplicables nas viaxes oficiais ao exterior,  a homologación das retribucións  do persoal 

directivo  dos  entes  instrumentais,  o  establecemento  dun  novo  réxime  para  un  uso  máis 

responsable e eficiente do parque móbil autonómico ou a exixencia de rendición de contas por 

parte  das  entidades  locais  ante  os  organismos  fiscalizadores  para  accederen  a  liñas  de 

subvención autonómicas.

Asemade,  foi  aprobada  normativa  para  garantir  a  publicación  da  declaración  de  bens 

patrimoniais dos membros do Consello da Xunta de Galicia e para rebaixar á metade os límites 

para  a  adxudicación  directa  de contratos  en relación  aos limiares  establecidos  pola  normativa 

estatal.

É propósito da Xunta de Galicia seguir intensificando e afondando nesta liña de compromiso 

dos representantes e servidores públicos coa cidadanía.

Neste marco, a existencia de códigos de conduta e comportamento ético, de implantación 

habitual nos medios empresariais, atopa no ámbito do sector público un espazo de  alcance e 

aplicación efectiva, derivado do papel e do compromiso que as administracións adquiren e exercen 

ante a sociedade.



En efecto, e como principal distintivo, o exercicio da actividade político-administrativa -na 

súa dimensión reguladora, decisional e de xestión– non só require o cumprimento estrito da 

legalidade senón que precisa, ademais, dunha demostración diaria de ética,  exemplaridade e 

honorabilidade no desempeño da altísima responsabilidade que supón xestionar os recursos que 

son patrimonio de todos os galegos e galegas.

Principios  e  valores  de referencia  tacitamente  asumidos,  resulta  acaído plasmalos  nunha 

formulación  expresa  e  unificada,  para  reforzar  así  a  súa  aplicación  práctica  en  situacións 

concretas.

En cumprimento de todo o anterior, preséntase o seguinte Código ético institucional:

I.Finalidade

A normativa  básica  estatal  e  a lexislación autonómica vixente  incorporan unha serie  de 

principios básicos de conduta tanto para os altos cargos das administracións públicas como para 

a totalidade dos/as empregados/as públicos/as, e estas obrigas legais informan a interpretación 

e a aplicación do réxime disciplinario que corresponda e que, en moitos casos, cómpre concretar e 

desenvolver, precisamente para fortalecer a súa plena aplicación.

O presente código ético sintetiza dun xeito conciso e sinxelo as principais pautas básicas 

reguladoras que deben orientar e presidir as actuacións e o desempeño profesional no ámbito da 

Administración autonómica galega.

Para isto, marca parámetros de carácter obxectivo e xeral, incorpora compromisos reforzados e 

establece, ademais, criterios interpretativos para unha aplicación máis efectiva do ordenamento 

xurídico  vixente  e  contribuír  deste  xeito  a  definir  un  modelo  de  conduta  ética  con  plenas 

garantías de coherencia, transparencia e seguranza xurídica.

A fin de dispor dun documento integrado e único, incorpóranse, ademais, os criterios aplicables 

ás  viaxes  oficiais  ao  exterior  dos  cargos  da  Administración  autonómica  galega,  que  foron 

aprobados polo Executivo autonómico en 2011.

Deste xeito, disponse dun completo manual deontolóxico e dunha guía de boas prácticas a 

que deben axustarse as autoridades e demais persoal ao servizo do sector público autonómico.

II.Obxectivos específicos

·Integrar a dimensión ética tanto no ámbito da adopción de decisións como no desempeño da 

actividade administrativa ordinaria.



·Servir de referente para o correcto exercicio das responsabilidades públicas encomendadas e 

reforzar os estándares de conduta dos servidores públicos, o seu compromiso único co interese 

xeral e a garantía da súa ética e boa fe na toma de decisións.

·Facilitar  o  traballo  dos/as  empregados/as  públicos/as  servindo  de  orientación  para  que 

poidan adoptar a decisión axeitada especialmente en situacións en que deban aplicar o seu 

propio criterio dentro da marxe de discrecionalidade de que dispoñen.

·Actuar  cun enfoque eminentemente  preventivo sobre calquera práctica  ou conduta  cuxa 

relación  entre  servidores  públicos  e  cidadanía  poida  ameazar  a  imparcialidade  e  a 

obxectividade propias da súa responsabilidade pública, así como erosionar ou comprometer a 

imaxe e reputación da propia institución autonómica.

·Recoller  os principios  básicos de actuación na realización das viaxes oficiais  de carácter 

internacional en exercicio da representación da Comunidade Autónoma galega.

·Afianzar a senda da eficiencia, da optimización e da máxima responsabilidade no uso  dos 

recursos públicos.

·Incrementar  os  parámetros  de  calidade  da  Administración  pública  autonómica  para  dar 

resposta efectiva ás necesidades e expectativas da cidadanía.

III. Ámbito de aplicación

O presente  código  será  aplicable  a  todos os/as  empregados/as  públicos/as,  incluído  o 

persoal eventual e o persoal con contratos de alta dirección, e ao resto do persoal que  presta 

servizo tanto na Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia como nas entidades 

instrumentais do sector público autonómico.

Ademais, e aínda que non teñan a condición de empregado/a público/a, afectará aos seguintes:

a) Á persoa titular da Presidencia da Xunta de Galicia.

b) Aos membros do Goberno galego.

c) Aos altos cargos da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia: delegadas e 

delegados  territoriais,  secretarias  e  secretarios  xerais,  secretarias  e  secretarios  xerais 

técnicos, directoras e directores xerais e cargos asimilados.

d) Aos altos cargos das entidades instrumentais do sector público autonómico previstas  no 



artigo  45  da  Lei  16/2010,  do  17  de  decembro,  de  organización  e  funcionamento  da 

Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia: presidentes/as, directores/as 

xerais, secretarios/as xerais e asimilados.

Quedará exceptuado do ámbito de aplicación deste código o persoal funcionario integrante 

dos corpos nacionais  ao servizo da Administración de xustiza en Galicia,  para o cal  rexerá  a 

normativa estatal de aplicación.

Este código será extensivo a todos os órganos e unidades administrativas centrais e territoriais 

que exerzan  as  súas competencias  funcionais  dentro da Comunidade  Autónoma,  no ámbito 

territorial estatal, así como no exterior.

Comprenderá o conxunto de relacións da Administración e do sector público autonómico, tanto 

de carácter interno, no seo da propia Administración,  como externo,  con particular  atención ás 

empresas que contraten coa Xunta de Galicia, ás cales será de aplicación o disposto no punto VIII 

do presente código.

IV. Principios xerais

Con carácter xeral, as persoas referidas no punto III terán a obriga de coñecer e cumprir  o 

contido deste código ético.

O seu cumprimento implicará necesariamente a suxeición aos principios de conduta recollidos 

na normativa legal estatal e autonómica aplicable tanto a altos cargos como a  empregados/as 

públicos/as, dos cales emanan as pautas básicas de actuación desenvolvidas neste código.

Promoverase  especialmente,  pola  súa  vinculación  cos  obxectivos  perseguidos  nel,  a 

observancia dos seguintes principios:

·Respecto á Constitución, ao Estatuto de autonomía de Galicia e ao resto das normas  que 

integran o ordenamento xurídico.

·Prevalencia da satisfacción do interese xeral como obxectivo da súa actuación.

·Respecto aos dereitos fundamentais e ás liberdades públicas, evitando toda actuación  que 

poida  producir  calquera  discriminación  por  razón  de orixe  racial  ou  étnica,  nacionalidade, 

idade, xénero, situación de embarazo, lingua, relixión, conviccións, opinión, orientación sexual 

ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social, prestando especial  atención ás 

necesidades e integración das persoas con discapacidade.

·Defensa da dignidade, imaxe e prestixio da Administración autonómica.



·Realización con lealdade, integridade, imparcialidade, obxectividade e coa dilixencia  debida 

as misións e obrigas que teñan encomendadas.

·Suxeición aos principios de eficacia, economía, eficiencia, optimización e control do gasto no 

uso e manexo dos recursos públicos confiados en razón do posto.

·Mantemento dunha conduta digna, atenta, respectuosa e correcta coa cidadanía e cos/coas 

compañeiros/as.

·Transparencia na xestión dos asuntos públicos. 

V. Pautas básicas de actuación

a)Prohibición de regalos e dádivas.

–  O  persoal  incluído  no  seu  ámbito  de  aplicación  non  poderá  aceptar,  recibir  ou  solicitar, 

directamente ou a través de terceiros, e en consideración ao seu cargo ou posto, ningún regalo, 

dádiva, beneficio ou favor, calquera que for a súa natureza, nin para si mesmo nin  para o seu 

círculo familiar inmediato.

– Os obsequios en metálico, calquera que fora o seu importe, terán sempre a consideración de 

regalo.

–  Para  tales  efectos,  deberase  proceder  a  devolvelos  á  persoa  ou  entidade  oferente, 

acompañados dunha notificación por escrito en que se invoque o presente código ético, conforme 

o formulario tipo que figura no anexo II.

En  caso  de  resultar  imposible  a  súa  devolución,  deberase  proceder  á  súa  oportuna 

notificación ao órgano competente para que xestione o seu destino, de conformidade co anexo 

III.

b)Réxime aplicable a mostras de cortesía e atencións protocolarias.

– Unicamente serán consideradas mostras ou atencións de cortesía social e institucional as 

seguintes:

1. As atencións enmarcadas nos usos habituais e costumes sociais de cortesía. Entenderase 

que se supera a dita consideración cando se sobrepase o importe máximo de 90 euros. Este 

tope máximo, que será de aplicación tanto a autoridades como ao resto do persoal autonómico, é 

inferior ao limiar que para este tipo de atencións fixa a Comisión  Europea (establecido en 150 

euros).



No caso de superalo, observarase o disposto na alínea a) para o réxime de devolución.

En caso de dúbida manifesta sobre o importe, a persoa receptora deberá efectuar consulta, 

segundo o modelo do anexo IV do presente código, ao órgano competente, que será o encargado 

de avaliar se o dito obsequio supera ou non o límite establecido. A resolución deste órgano terá 

carácter vinculante.

A regularidade ou reiteración deste tipo de atencións por parte da mesma persoa física ou 

xurídica a un/unha mesmo/a destinatario/a significará a perda do carácter de cortesía  cando o 

importe das gratificacións –de xeito illado ou acumulado– durante o período dun ano supere o 

límite económico anteriormente referido.

2.Os obsequios oficiais ou de carácter protocolario que se poidan intercambiar ou recibir en 

exercicio de misións institucionais entre gobernos e todo tipo de autoridades, así  como as 

atencións enmarcadas en actos públicos ou promocionais. En caso de sobrepasaren os 90 

euros, deberán ser oportunamente notificados ao órgano competente para que xestione o seu 

destino, de conformidade co modelo do anexo V do presente código.

3.As comidas ou hospedaxes ligadas á función do cargo ou posto nas cales a dita persoa 

participe en razón da súa xerarquía e as enmarcadas na programación dun acto público ou 

visita oficial.

4.Os artigos de propaganda ou publicidade que pola súa escasa entidade resulte sinxelo 

discernir  sen  necesidade  de  efectuar  un  xuízo  de  valor  (coma  axendas,  calendarios, 

bolígrafos, etc.).

5.Os  gastos  e  atencións  derivadas  da  participación  ou  presenza  en  comisións  relatoras, 

congresos, seminarios ou actos similares de carácter científico, técnico ou cultural.

6.Convites a actos de contido cultural ou a espectáculos públicos cando sexan por razón do 

cargo ou función que se exerza.

– Os órganos competentes para supervisar o cumprimento do presente código, referidos no 

punto VI, asumirán as funcións de:

◦ Acreditar as devolucións practicadas.

o Resolver as consultas sobre o importe das atencións ou obsequios recibidos.



◦ Xestionar o destino final das atencións para os casos así explicitados anteriormente, que 

poderá ser, en función da súa natureza:

·Organizacións non gobernamentais ou similares.

·Integración no patrimonio da Comunidade Autónoma.

De detectarse unha conduta contraria ás previsións contidas nas alíneas a) e b), procederase de 

inmediato á apertura dunha información reservada, coa finalidade de dilucidar se esta pode ser 

constitutiva de infracción disciplinaria, de acordo coa normativa vixente que resulte de aplicación en 

cada  caso.  A  sanción  que  poida  corresponder  graduarase  en  función  dos  prexuízos  que  se 

ocasionen ao interese público, da súa repercusión e da súa entidade.

c) Mecanismos de prevención ante posibles abusos de poder, situacións de vantaxe ou 

tratamento de privilexio.

–  As autoridades e demais persoal ao servizo do sector público autonómico absteranse  de 

toda acción arbitraria que implique utilizar facultades non amparadas por fundamentos legais ou 

non motivadas por un interese público.

–  Sen  prexuízo  do  deber  xeral  de  acadar  unha  Administración  pública  áxil  e  eficaz  na 

tramitación dos procedementos administrativos, non caberá influír na axilización do curso  dun 

trámite ou procedemento administrativo, ou na liberación de cargas e sancións a particulares ou 

empresas sen xusta causa e cando isto comporte un privilexio en beneficio do  seu contorno 

familiar e social inmediato.

–  Non se poderán valer  da súa posición para obteren vantaxes profesionais,  laborais  ou 

materiais,  nin  para  si  mesmos  nin  para  FFo  seu  círculo  familiar  ou  social  inmediato,  sen 

prexuízo das prestacións de acción social a que poidan ter acceso os empregados/as públicos. En 

concreto, non se poderá aceptar ningún tratamento de privilexio concedido en virtude do cargo 

ou responsabilidade desempeñada na Administración autonómica por parte de entidades públicas 

ou privadas que manteñan relacións coa Administración, en particular:

◦ Condonación de débedas bancarias.

◦ Préstamos a xuro cero.

◦  Uso  habitual  gratuíto  dos  seus  servizos  ou  instalacións,  cando  exista  réxime 

habitual de cobramento.

– En materia fiscal:



◦ As autoridades e demais persoal ao servizo do sector público autonómico non poderán empregar 

para beneficio propio calquera dato, información ou documento obtido en razón do posto. Baixo 

ningún suposto poderán obter lucro persoal pola utilización de información privilexiada de carácter 

financeiro, bolsista ou fiscal a que teñan acceso.

d) En relación á imparcialidade:

– Nos procesos selectivos de persoal: non se poderá proporcionar información ningunha que 

poida supoñer vantaxe ou privilexio a calquera aspirante. A este respecto, a Xunta de Galicia 

adoptará de xeito homologado normas de funcionamento e garantías reforzadas de transparencia 

para os procesos selectivos que afecten o sector público autonómico, co  obxectivo  de impedir 

posibles filtracións, en particular:

◦ Consideraranse sempre causas de abstención para formar parte dun tribunal de selección a 

realización de tarefas de preparación de aspirantes a probas selectivas nos cinco anos anteriores 

á publicación da convocatoria ou a colaboración durante ese período con centros de preparación 

de opositores.

◦  Introduciranse garantías de confidencialidade que obrigarán as persoas ou, cando for o 

caso, as empresas, encargadas da impresión e custodia dos exames.

◦  Establecerase un mecanismo para a selección aleatoria das preguntas, sempre que sexa 

posible en función da tipoloxía da proba.

– Nos procedementos de contratación:

◦  As resolucións das peticións de aclaracións técnicas deberán ser sempre publicadas  na 

Plataforma de contratos de Galicia para que estean ao dispor de todos os concorrentes por igual.

◦ Nos procedementos negociados fixarase a realización dunha fase de negociación dos termos 

contractuais coas empresas invitadas para acadar a oferta coa mellor relación calidade/prezo.

◦ En desenvolvemento do artigo 25 da Lei 14/2013, do 27 de decembro, de racionalización do 

sector público autonómico, sobre contratación ecolóxica e socialmente responsable, a Xunta de 

Galicia elaborará unha guía de cláusulas sociais e ambientais na contratación pública que incluirá 

medidas,  orientacións  prácticas  e  exemplos  para  introducir  previsións  neste  eido  tanto  na 

cláusulas administrativas como nas prescricións técnicas dos contratos.

e) Uso responsable dos medios e recursos públicos:



–  As autoridades e o persoal incluído no ámbito de aplicación do presente código deberán 

facer un uso responsable dos medios e recursos da institución autonómica.

–  Por  medios  e  recursos  públicos  enténdense,  entre  outros,  as  instalacións  oficiais  e  as 

dependencias administrativas; o material de oficina e os artigos de escritorio; a maquinaria e os 

vehículos do parque móbil; os teléfonos, ordenadores e todo tipo de compoñentes tecnolóxicos, como 

fotocopiadoras,  software,  internet,  intranet  e correo electrónico  corporativo etc;  os selos  e os 

servizos  postais;  así  como  as  credenciais  e  tarxetas  de  identificación  concedidas  para  o 

cumprimento das funcións asignadas ao cargo ou posto.

– O material que a Administración autonómica poña ao dispor das autoridades e do persoal 

para o exercicio do seu cargo ou posto será obxecto dun uso responsable e devolverase cando 

finalice a vinculación co dito cargo ou posto.

– Queda expresamente prohibida a utilización de fotocopiadoras ou mecanismos de impresión 

da Administración autonómica para fins alleos ás necesidades ou funcións do posto.

– Os distintivos, credenciais ou tarxetas de identificación e control horario consideraranse de 

uso persoal e intransferible e utilizaranse unicamente para as funcións autorizadas.

– O material bibliográfico e as publicacións en calquera tipo de soporte (papel, cd-roms etc) 

que se  encontre  nas oficinas  ou  despachos  das dependencias  administrativas  consideraranse 

patrimonio da Comunidade Autónoma e material documental permanente para uso e servizo do 

persoal do sector público autonómico.  Para tales efectos, non se permitirá  a retirada do dito 

material.

– Seguirase cumprindo de forma estrita o réxime de uso do parque móbil da Xunta de Galicia 

impulsado desde 2009, que implica como principios éticos básicos, entre outros:

◦ A prohibición de utilizar os vehículos do parque móbil para desprazamentos distintos dos de 

carácter laboral e oficial.

◦  Os altos cargos e membros do Goberno en ningún caso poderán utilizar o parque móbil 

para efectuar desprazamentos coa exclusiva finalidade de acudir a actos ou reunións derivados da 

militancia nun partido político.

– Continuarase coa práctica segundo a cal as placas conmemorativas ou de identificación que 

sexan colocadas en actos inaugurais organizados pola Xunta de Galicia e as entidades instrumentais 

dela dependentes non incluirán en ningún caso nomes ou referencias persoais a altos cargos ou 

membros do goberno, senón denominacións xenéricas institucionais.



f)Réxime de incompatibilidades e de conflito de intereses:

Alén das previsións legais incluídas na normativa vixente en materia de incompatibilidades de 

altos cargos, e como compromiso reforzado, establécese que:

– Os membros do Consello da Xunta de Galicia e altos cargos non poderán ser titulares de 

contas en países ou territorios con cualificación de paraíso fiscal segundo a regulación estatal de 

aplicación. A detección deste tipo de prácticas será causa de cesamento.

– En virtude do compromiso asumido pola Xunta de Galicia, e consolidado con rango de lei 

no ano 2013, o Consello da Xunta aprobará un acordo polo que se fixen os termos en que se 

publicarán os contidos das declaracións de bens patrimoniais dos membros do Consello da Xunta 

de Galicia.

–  Asemade,  o  persoal  a  que  lle  sexa  de  aplicación  a  lexislación  autonómica  sobre 

incompatibilidades de altos cargos fará constar na súa declaración de actividades e intereses as 

renuncias  ou  alleamentos  de  participacións  en  empresas  que  teña  que  ter  realizado  para 

cumprir a citada normativa.

– Aínda que a normativa vixente permite a colaboración e a asistencia ocasional como relator 

en congresos, seminarios, xornadas de traballo ou cursos de carácter profesional, como conduta 

ética obrigatoria os membros do Consello da Xunta non poderán percibir retribución ningunha por 

estas actividades.

g)Criterios de aplicación nas viaxes oficiais ao exterior dos cargos da Administración 

autonómica (aprobados pola Xunta en 2011):

Criterios xerais:

– A programación e realización de viaxes institucionais ao exterior por parte do Goberno galego 

rexerase polos criterios de necesidade e proporcionalidade, cunha clara delimitación entre as 

actividades institucionais e as asumidas por razón de pertenza á formacións políticas.

–  Estas misións internacionais  levaranse a cabo aplicando criterios de proporcionalidade 

tanto nos custos de desprazamento como de estadía, e sempre de acordo coas seguintes regras:

◦  Os  voos  con  destino  nacional  ou  a  calquera  dos  restantes  países  da  Unión  Europea 

realizaranse sempre en liñas regulares e en clase turista.

◦  O desprazamento en clase preferente quedará reservado exclusivamente para as  viaxes 

transoceánicas  ou de longo  percorrido  que deba realizar  a  Xunta  de Galicia,  coas  seguintes 

limitacións:

·Unicamente poderán viaxar en clase preferente, en cada traxecto de ida e volta, dúas persoas 



como máximo por departamento do Goberno autonómico (Presidencia ou consellerías) cando 

se trate de delegacións presididas polo presidente/a da Xunta ou calquera dos conselleiros e 

conselleiras.

·Calquera  outra  viaxe  que  implique  o  desprazamento  de  altos  cargos  do  sector  público 

autonómico,  de persoal  eventual  ou  de  persoal  con  contratos  de  alta  dirección  deberá  ser 

realizada en clase turista.

·Esta  última  previsión  non  será  aplicable  ás  persoas  titulares  dos  centros  directivos 

competentes  en  relacións  exteriores,  cooperación  ao  desenvolvemento  e  políticas  de 

emigración e inmigración, así como ás responsables da área de internacionalización do Igape.

–  Quedarán  reducidos  ao  estritamente  necesario  os  gastos  en  materia  de  protocolo  e  a 

composición das comitivas de acompañamento.

– O Goberno galego actuará segundo o principio de transparencia, tanto na organización e 

desenvolvemento  destas  actividades  no  exterior  como  no  relativo  ás  informacións  sobre  a 

consecución dos obxectivos marcados e os gastos orixinados.

–  Na  configuración  das  axendas  das  viaxes  ao  exterior,  aplicarase  sempre  unha  nítida 

separación e diferenciación entre a actividade institucional propiamente dita e aquela que poida 

ter lugar en virtude da pertenza a un partido político e sexa organizada por este.

Situacións específicas: período electoral

–  Nos períodos electorais faise necesario extremar as garantías para asegurar a máxima 

transparencia no desenvolvemento do dereito ao sufraxio, outorgar estabilidade á celebración dos 

comicios e asegurar a liberdade de opción dos electores na conformación das súas preferencias 

de voto.

Sobre a base destas premisas:

◦ Desde a convocatoria ata a celebración de calquera proceso electoral que supoña o exercicio 

do dereito de sufraxio por parte daqueles cidadáns e cidadás inscritos/as no Censo dos electores 

residentes-ausentes,  a  realización  das  viaxes  institucionais  ao  exterior  en  exercicio  do  cargo 

institucional limitarase:

·Ás reunións de alto nivel da persoa titular da Presidencia da Xunta de Galicia –ou membro 

do Goberno en  que delegue–  con mandatarios  estranxeiros,  representantes  diplomáticos  e 



autoridades das institucións europeas e de cooperación interrexional.

·Á participación da persoa titular da Presidencia da Xunta de Galicia –ou membro do Goberno 

en que delegue– nas misións con marcado carácter económico e comercial, polo seu impacto 

estratéxico para os intereses de Galicia.

Na comitiva presidencial  poderán ter presenza os titulares dos departamentos competentes 

nas materias obxecto das misións desta natureza.

·Ás citas  relevantes  do calendario  político  internacional:  asistencia  en representación  da 

Comunidade Autónoma a reunións das institucións da Unión Europea e outros foros de carácter 

interrexional  noutros  organismos  internacionais  ou  eventos  de  carácter  internacional 

directamente relacionados coa cultura galega.

·Ás  reunións  de  carácter  institucional  que,  en  exercicio  das  súas  responsabilidades  de 

representación da Comunidade Autónoma, manteñan as persoas titulares do departamento ou 

centros directivos competentes en relacións exteriores,  cooperación ao desenvolvemento e 

políticas de emigración e inmigración.

·Por causas excepcionais debidamente xustificadas que requiran a presenza de representantes 

do executivo autonómico galego na esfera internacional  (catástrofes naturais,  situacións de 

excepcionalidade de carácter político ou administrativo, social ou económico...).

No caso de que os cargos da Administración autonómica realizasen durante este período –

exceptuando as situacións anteriormente mencionadas– viaxes ao estranxeiro que  tivesen por 

obxectivo manter contactos coa colectividade galega no exterior, deberán facelo en calidade de 

membros dun partido político, facéndoo constar así de xeito expreso e en calquera circunstancia. 

Así mesmo, será a respectiva formación política a que financie integramente os custos da viaxe.

◦ Desde a convocatoria das eleccións ata a data de celebración, a Xunta de Galicia deberá 

absterse  de  organizar  ou  financiar  calquera  acto  no  exterior  que  conteña  alusións  ás 

realizacións  ou  logros  obtidos  ou  que  empregue  imaxes  ou  expresións  coincidentes  coas 

empregadas nas súas propias campañas por algunha das formacións políticas que concorran ás 

eleccións.

◦  Durante a campaña electoral, a Xunta de Galicia deberá absterse de realizar no exterior 

calquera acto de inauguración de obras, proxectos ou servizos públicos,  calquera  que for a 

denominación utilizada, sen prexuízo de que esas obras, servizos ou proxectos poidan entrar en 

funcionamento no dito período.



◦  As previsións contidas neste punto serán de aplicación aos procesos electorais que  se 

celebrarán en Galicia  nos cales se permita,  segundo a normativa que sexa de aplicación, a 

participación como votantes daqueles  cidadáns/ás  inscritos no Censo dos electores  residentes-

ausentes que viven no estranxeiro.

VI. Instrumentos internos e externos de control

As pautas, criterios, regras e orientacións que vertebran o presente código informarán a actuación 

das autoridades e demais persoal ao servizo do sector público autonómico, así como a aplicación 

do réxime disciplinario e de responsabilidade que proceda.

O órgano competente para efectos de coordinación e supervisión do cumprimento deste código 

será  a  Dirección  Xeral  de  Avaliación  e  Reforma  Administrativa  (ou  órgano  equivalente  con 

competencias en inspección, auditoría, control, mellora da calidade e reforma administrativa) agás 

nos  ámbitos  sanitario  e  educativo,  nos  cales  a  dita  función  corresponderá  aos  respectivos 

órganos internos sinalados por estas consellerías, todo isto sen  prexuízo das competencias en 

materia  de  control  de  incompatibilidades  que  corresponderán  á  Dirección  Xeral  da  Función 

Pública.

As posibles dúbidas de interpretación que se poidan suscitar en relación coa aplicación  e 

cumprimento do código serán resoltas pola Dirección Xeral de Aval iación e Reforma Administrativa.

En todo caso, nos supostos de condutas contrarias ao Código que poidan ser constitutivas de 

delito, os órganos competentes arriba referidos remitirán as actuacións á Asesoría Xurídica Xeral 

para os efectos da valoración da súa posible remisión ao Ministerio Fiscal.

VII.Transparencia parlamentaria

Os  órganos  que  de  acordo  co  presente  código  teñan  atribuído  o  control  e  xestión  do 

cumprimento das obrigas que nel se conteñan elaborarán, para a súa elevación conxunta ao 

Parlamento, un informe anual de seguimento sobre o seu nivel de cumprimento.

Ademais, e como se vén facendo desde 2011, o Goberno galego comparecerá no Parlamento –

como mínimo,  unha vez por  período de sesións– para informar  e explicar  os obxectivos,  a 

axenda e os resultados das viaxes institucionais realizadas fóra do territorio do Estado español.

VIII.D i f u s i ó n

A Xunta de Galicia comprométese a arbitrar os medios necesarios para a promoción, difusión e 

accesibilidade do presente código, tanto para o persoal da Xunta de Galicia como para o resto das 

institucións, empresas, entidades de iniciativa social e cidadanía en xeral.



Para tales efectos, este documento publicarase no Diario  Oficial  de Galicia  e figurará  no 

portal web institucional da Xunta de Galicia, de xeito que se acade unha interiorización o máis 

rápida posible e unha aplicación práctica e efectiva por parte das persoas incluídas no punto III 

deste código.

Pola  súa  banda,  a  Escola  Galega  de  Administración  Pública  integrará  como  materia 

transversal da súa programación accións de comunicación, formación e sensibilización en materia 

de principios éticos de actuación e, en particular, dará a coñecer ao persoal público os contidos do 

presente  código  ético  para  a  súa  oportuna  comprensión  e  posta  en  práctica  en  toda  a 

organización.

En paralelo, e tendo en conta que as previsións contidas no presente código afectan non só 

o  ámbito  interno  da  Administración  autonómica  senón  tamén  ás  relacións  desta  con  outros 

axentes  externos,  considérase  necesario  dar  coñecemento  expreso  del,  particularmente,  a 

aquelas empresas que prestan servizos para o sector público autonómico.

En garantía desta previsión, procederase a dar traslado do Código ás empresas que figuren 

ou se incorporen ao Rexistro de Contratistas da Xunta de Galicia.

Ademais,  nos  pregos  que  rexen  as  contratacións  públicas,  incorporarase  un  modelo  de 

declaración que subscribirán os licitadores no cal se manifeste o coñecemento do contido e 

alcance do Código ético.

Finalmente, darase traslado expreso do presente código aos órganos consultivos e estatutarios 

da Comunidade Autónoma galega, a fin de que procuren tamén a súa aplicación.

ANEXO I

Normativa marco das pautas básicas de actuación contidas no presente Código ético institucional:

·Lei 9/1 996, do 18 de outubro, de incompatibilidades dos membros da Xunta de Galicia e altos 

cargos da Administración autonómica.

·Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega.

·Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da 

función pública de Galicia.

·Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico de Galicia.

·Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do 



procedemento administrativo común.

·Lei 7/2007, do 12 de abril, do estatuto básico do empregado público.

·Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo 

goberno.

•  Demais lexislación de referencia  e normativa de desenvolvemento cuxos preceptos garden 

relación directa ou tanxencial coas disposicións e orientacións enunciadas no presente código.

ANEXO II
Formulario de devolución en aplicación do apartado V do Código ético institucional

Nome: .........

Data: ..............................................

Estimado/a :

Agradézolle expresamente a mostra de atención recibida pola súa parte o pasado ... de .... de ....

Non obstante, en aplicación do Código ético institucional aprobado polo Consello da Xunta  e 

publicado no DOG nº ... (do .... de ... de  ) que marca o criterio institucional da Xunta de Galicia 

nesta materia e que é de obrigado cumprimento para a totalidade dos altos cargos e o restante 

persoal do sector público autonómico—, É A MIÑA OBRIGA como servidor/a  público declinar a 

dita atención e proceder á súa efectiva devolución.

Reiterando unha vez máis o meu agradecemento persoal e esperando que comprenda  esta 

posición,

Reciba un cordial saúdo

Asinado



9. LEI 1/2000, DE AXUIZAMANTO 
CIVIL.

(EXTRACTO)



CAPÍTULO V
Da proba: disposicións xerais

SECCIÓN 1ª DO OBXECTO, NECESIDADE E INICIATIVA DA PROBA

Artigo 281. Obxecto e necesidade da proba.
1. A proba terá como obxecto os feitos que garden relación coa tutela xudicial que se pretenda 
obter no proceso.
2. Tamén serán obxecto de proba o costume e o dereito estranxeiro. A proba do costume non será 
necesaria se as partes están conformes na súa existencia e contido e as súas normas non afectan a 
orde pública. O dereito estranxeiro deberá ser probado no que respecta ó seu contido e vixencia, 
podendo valerse o tribunal de cantos medios de pescuda estime necesarios para a súa aplicación.

3. Están exentos de proba os feitos sobre os que exista plena conformidade das partes, agás nos 
casos en que a materia obxecto do proceso estea fóra do poder de disposición dos litigantes.
4. Non será necesario proba-los feitos que gocen de notoriedade absoluta e xeral.

[...]

Artigo 283. Impertinencia ou inutilidade da actividade probatoria.

1. Non deberá admitirse ningunha proba que, por non gardar relación co que sexa obxecto do 
proceso, deba considerarse impertinente.

2. Tampouco deben admitirse, por inútiles, aquelas probas que, segundo regras e criterios 
razoables e seguros, en ningún caso poidan contribuír a esclarece-los feitos controvertidos.
3. Nunca se admitirá como proba calquera actividade prohibida pola lei.

Artigo 287. Ilicitude da proba.

1. Cando algunha das partes entenda que na obtención ou orixe dalgunha proba admitida se 
vulneraron dereitos fundamentais...

[...]

CAPÍTULO VI
Dos medios de proba e das presuncións 

Artigo 299. Medios de proba.

1. Os medios de proba de que se poderá facer uso en xuízo son:
1º Interrogatorio das partes. 

2º Documentos públicos. 
3º Documentos privados. 

4º Dictame de peritos.
5º Recoñecemento xudicial.

6º Interrogatorio de testemuñas.



2. Tamén se admitirán, conforme o disposto nesta lei, os medios de reproducción da palabra, o 
son e a imaxe, así como os instrumentos que permiten arquivar e coñecer ou reproducir palabras, 
datos, cifras e operacións matemáticas levadas a cabo con fins contables ou doutra clase, 
relevantes para o proceso.

3. Cando por calquera outro medio non expresamente previsto nos puntos anteriores deste artigo 
poida obterse certeza sobre feitos relevantes, o tribunal, por instancia de parte, admitirao como 
proba, adoptando as medidas que en cada caso resulten necesarias.
[...]

SECCIÓN 1ª
DO INTERROGATORIO DAS PARTES

Artigo 301. Concepto e suxeitos do interrogatorio das partes.

1. Cada parte poderá solicitar do tribunal o interrogatorio das demais sobre feitos e circunstancias 
dos que teñan noticia e que garden relación co obxecto do xuízo. Un colitigante poderá solicita-lo 
interrogatorio doutro colitigante sempre e cando exista no proceso oposición ou conflicto de 
intereses entre ambos.
2. [...]

Artigo 302. Contido do interrogatorio e admisión das preguntas.

1. As preguntas do interrogatorio formularanse oralmente en sentido afirmativo, e coa debida 
claridade e precisión. Non deberán incluír valoracións nin cualificacións, e se estas se incorporan 
teranse por non realizadas.

2. O tribunal comprobará que as preguntas corresponden ós feitos sobre os que o interrogatorio se 
admitise, e decidirá sobre a admisibilidade das preguntas no mesmo acto en que se leve a cabo o 
interrogatorio.

Artigo 303. Impugnación das preguntas que se formulen.

A parte que teña que responder ó interrogatorio, así como o seu avogado, de se-lo caso, poderán 
impugnar no acto a admisibilidade das preguntas e facer nota-las valoracións e cualificacións que, 
contidas nas preguntas, sexan, no seu criterio, improcedentes e deban terse por non realizadas.

[...]

Artigo 305. Modo de responder ó interrogatorio.

1. A parte interrogada responderá por si mesma, sen valerse de ningún borrador de respostas; pero 
permitiráselle consultar no acto documentos e notas ou apuntamentos, cando a xuízo do tribunal 
sexan convenientes para auxilia-la memoria.
2. As respostas deberán ser afirmativas ou negativas e, de non ser isto posible segundo o teor das 
preguntas, serán precisas e concretas. O declarante poderá agregar, en todo caso, as explicacións 
que estime convenientes e que garden relación coas cuestións formuladas.

[...]

Artigo 316. Valoración do interrogatorio das partes.



1. Se non o contradí o resultado das demais probas, na sentencia consideraranse certos os feitos 
que unha parte recoñecese como tales se neles interveu persoalmente e a súa fixación como certos 
lle é enteiramente prexudicial.
2. En todo o demais, os tribunais valorarán as declaracións das partes e das persoas a que se refire 
o número 2 do artigo 301 segundo as regras da sa crítica,...

SECCIÓN 2ª
DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS

Artigo 317. Clases de documentos públicos.

Para efectos de proba no proceso, considéranse documentos públicos:
1º As resolucións e dilixencias de actuacións xudiciais de toda especie e os testemuños que delas 
expidan os secretarios xudiciais.

2º Os autorizados por notario conforme a dereito.
3º Os intervidos por corredores de comercio colexiados e as certificacións das operacións en que 
interviñesen, expedidas por eles con referencia ó libro rexistro que deben levar conforme a 
dereito.

4º As certificacións que expidan os rexistradores da propiedade e mercantís dos asentos rexistrais.
5º Os expedidos por funcionarios públicos legalmente facultados para dar fe no que se refire ó 
exercicio das súas funcións.

6º Os que, con referencia a arquivos e rexistros de órganos do Estado, das administracións 
públicas ou doutras entidades de dereito público, sexan expedidos por funcionarios facultados 
para dar fe de disposicións e actuacións daqueles órganos, administracións ou entidades.

Artigo 318. Modo de producción da proba por documentos públicos.

Os documentos públicos terán a forza probatoria establecida no artigo 319 se se achegan ó 
proceso en orixinal ou por copia ou certificación que faga fe ou se, sendo achegado por copia 
simple conforme o previsto no artigo 267, non se impugnou a súa autenticidade.

Artigo 319. Forza probatoria dos documentos públicos.

1. Cos requisitos e nos casos dos artigos seguintes, os documentos públicos comprendidos nos 
números 1.o a 6.o do artigo 317 farán proba plena do feito, acto ou estado de cousas que 
documenten, da data en que se produce esa documentación e da identidade dos fedatarios e 
demais persoas que, de se-lo caso, interveñan nela.
2. A forza probatoria dos documentos administrativos non comprendidos nos números 5.o e 6.o 
do artigo 31 7 ós que as leis lles outorguen o carácter de públicos, será a que establezan as leis que 
lles recoñeza tal carácter. En defecto de disposición expresa en tales leis, os feitos, actos ou 
estados de cousas que consten nos referidos documentos teranse por certos, para os efectos da 
sentencia que se dicte, agás que outros medios de proba desvirtúen a certeza do documentado.

3. [...]

Artigo 320. Impugnación do valor probatorio do documento público. Cotexo ou comprobación.
1. Se se impugnase a autenticidade dun documento público, para que poida facer proba plena 
procederase da forma seguinte:

1º As copias, certificacións ou testemuños que fagan fe cotexaranse ou comprobaranse cos 
orixinais, onde queira que se encontren.
2º [...]



2. O cotexo ou comprobación dos documentos públicos cos seus orixinais será practicado polo 
secretario xudicial, que se constituirá para o efecto no arquivo ou local onde estea o orixinal ou 
matriz, en presencia, se concorren, das partes e dos seus defensores, que serán citados para o 
efecto.

Se os documentos públicos estivesen en soporte electrónico, o cotexo cos orixinais practicarase 
polo secretario xudicial na oficina xudicial, na presenza, se concorresen, das partes e dos seus 
defensores que serán citados para o efecto.
3. [...]

Artigo 321. Testemuño ou certificación incompletos.
O testemuño ou certificación que fagan fe de só unha parte dun documento non fará proba plena 
mentres non se complete coas adicións que solicite o litigante a quen poida prexudicar.

Artigo 322. Documentos públicos non susceptibles de cotexo ou comprobación.

1. Farán proba plena en xuízo, sen necesidade de comprobación ou cotexo e agás proba en 
contrario e a facultade de solicita-lo cotexo de letras cando sexa posible:
1º As escrituras públicas antigas que carezan de protocolo e todas aquelas das que desaparecese o 
protocolo ou matriz.

2º Calquera outro documento público que, pola súa índole, careza de orixinal ou rexistro co que 
poida cotexarse ou comprobarse.
2. Nos casos de desaparición do protocolo, a matriz ou os expedientes orixinais, observarase o 
disposto no artigo 1221 do Código civil.

[...]

SECCIÓN 3ª
DOS DOCUMENTOS PRIVADOS

Artigo 324. Clases de documentos privados.

Considéranse documentos privados, para efectos de proba no proceso, aqueles que non se 
encontren en ningún dos casos do artigo 317.

[...]

Artigo 326. Forza probatoria dos documentos privados.

1. Os documentos privados farán proba plena no proceso, nos termos do artigo 319, cando a súa 
autenticidade non sexa impugnada pola parte a quen prexudiquen.

2. Cando se impugne a autenticidade dun documento privado, quen o presentase poderá pedi-lo 
cotexo pericial de letras ou propor calquera outro medio de proba que resulte útil e pertinente para 
o efecto.
Se do cotexo ou do outro medio de proba se desprendese a autenticidade do documento, 
procederase conforme o previsto no punto terceiro do artigo 320. Cando non se poida deduci-la 
súa autenticidade ou non se propoña ningunha proba, o tribunal valorarao conforme as regras da 
sa crítica.

[...]

SECCIÓN 4ª
DAS DISPOSICIÓNS COMÚNS ÁS DÚAS SECCIÓNS ANTERIORES



[...]

Artigo 333. Extracción de copias de documentos que non sexan escritos.

Cando se trate de debuxos, fotografías, bosquexos, planos, mapas e outros documentos que non 
incorporen predominantemente textos escritos, se só existe o orixinal, a parte poderá solicitar que 
na exhibición se obteña copia, en presencia do secretario xudicial, que dará fe de ser fiel e exacta 
reproducción do orixinal.
Se estes documentos se achegan de forma electrónica, as copias realizadas por medios 
electrónicos pola oficina xudicial terán a consideración de copias auténticas.

Artigo 334. Valor probatorio das copias reprográficas e cotexo.

1. Se a parte a quen prexudique o documento presentado por copia reprográfica impugna a 
exactitude da reproducción, cotexarase co orixinal, se é posible e, non sendo así, determinarase o 
seu valor probatorio segundo as regras da sa crítica, tendo en conta o resultado das demais probas.

2. O disposto no número anterior deste artigo tamén será de aplicación ós debuxos, fotografías, 
pinturas, bosquexos, planos, mapas e documentos semellantes.
3. O cotexo a que este artigo se refire será verificado polo secretario xudicial, agás o dereito das 
partes a propor proba pericial.

SECCIÓN 5ª
DO DICTAME DE PERITOS

Artigo 335. Obxecto e finalidade do dictame de peritos. Xuramento ou promesa de actuar con 
obxectividade.

1. Cando sexan necesarios coñecementos científicos, artísticos, técnicos ou prácticos para valorar 
feitos ou circunstancias relevantes no asunto ou adquirir certeza sobre eles, as partes poderán 
achegar ó proceso o dictame de peritos que posúan os coñecementos correspondentes ou solicitar, 
nos casos previstos nesta lei, que sexa emitido dictame por un perito designado polo tribunal.

2. Ó emiti-lo dictame, todo perito deberá manifestar, baixo xuramento ou promesa de dicir 
verdade, que actuou e, se é o caso, actuará coa maior obxectividade posible, tomando en 
consideración tanto o que poida favorecer como o que sexa susceptible de causar prexuízo a 
calquera das partes, e que coñece as sancións penais nas que podería incorrer de incumpri-lo seu 
deber como perito.

Artigo 336. Achega coa demanda e a contestación de dictames elaborados por peritos designados 
polas partes.

1. [...]
2. Os dictames formularanse por escrito, acompañados, de se-lo caso, dos demais documentos, 
instrumentos ou materiais adecuados para expo-lo parecer do perito sobre o que fose obxecto da 
pericia. De non ser posible ou conveniente achegar estes materiais e instrumentos, o escrito de 
dictame conterá sobre eles as indicacións suficientes. Poderán, así mesmo, xuntarse ó dictame os 
documentos que se estimen adecuados para a súa máis acertada valoración.

3. [...]
4. [...]

[...]



Artigo 339. Solicitude de designación de peritos polo tribunal e resolución xudicial sobre esta 
solicitude. Designación de peritos polo tribunal, sen instancia de parte.

[...]
6. O tribunal non designará máis que un perito titular por cada cuestión ou conxunto de cuestións 
que teñan que ser obxecto de pericia e que non requiran, pola diversidade da súa materia, o 
parecer de expertos distintos.

Artigo 340. Condicións dos peritos.

1. Os peritos deberán posuí-lo título oficial que corresponda á materia obxecto do dictame e á 
natureza deste. De tratarse de materias que non estean comprendidas en títulos profesionais 
oficiais, deberán ser nomeados entre persoas entendidas naquelas materias.

2. Poderá así mesmo solicitarse dictame de academias e institucións culturais e científicas que se 
ocupen do estudio das materias correspondentes ó obxecto da pericia. Tamén poderán emitir 
dictame sobre cuestións específicas as persoas xurídicas legalmente habilitadas para iso.
3. Nos casos do punto anterior, a institución á que se lle encargue o dictame expresará coa maior 
brevidade qué persoa ou persoas se encargarán directamente de preparalo, ás que se lles esixirá o 
xuramento ou promesa previsto no punto segundo do artigo 335.

[...]

Artigo 345. Operacións periciais e posible intervención das partes nelas.

1. Cando a emisión do dictame requira algún recoñecemento de lugares, obxectos ou persoas ou a 
realización de operacións análogas, as partes e os seus defensores poderán presenciar un e outras, 
se con isto non se impide ou estorba o labor do perito e se pode garanti-lo acerto e imparcialidade 
do dictame.
2. Se algunha das partes solicita estar presente nas operacións periciais do punto anterior, o 
tribunal decidirá o que proceda e, en caso de admitir esa presencia, ordenaralle ó perito que dea 
aviso directamente ás partes, con antelación de polo menos corenta e oito horas, do día, hora e 
lugar en que aquelas operacións se levarán a cabo.

Artigo 346. Emisión e ratificación do dictame polo perito que o tribunal designe.

O perito que o tribunal designe emitirá por escrito o seu dictame, [...].

[...]

Artigo 348. Valoración do dictame pericial.

O tribunal valorará os dictames periciais segundo as regras da sa crítica.

[...]

SECCIÓN 6ª
DO RECOÑECEMENTO XUDICIAL

Artigo 353. Obxecto e finalidade do recoñecemento xudicial e iniciativa para acordalo.



1. O recoñecemento xudicial acordarase cando para o esclarecemento e apreciación dos feitos 
sexa necesario ou conveniente que o tribunal examine por si mesmo algún lugar, obxecto ou 
persoa.

2. Sen prexuízo da amplitude que o tribunal estime que debe te-lo recoñecemento xudicial, a parte 
que o solicite terá que expresa-los extremos principais a que quere que este se refira e indicará se 
pretende concorrer ó acto con algunha persoa técnica ou práctica na materia.
A outra parte poderá, antes da realización do recoñecemento xudicial, propor outros extremos que 
lle interesen e así mesmo deberá manifestar se asistirá con persoa das indicadas no parágrafo 
anterior.

3. O tribunal sinalará con cinco días de antelación, polo menos, o día e hora en que teña que 
practicarse o recoñecemento xudicial.

Artigo 354. Realización do recoñecemento xudicial e intervención das partes e de persoas 
entendidas.

1. O tribunal poderá acordar calquera medida que sexa necesaria para logra-la efectividade do 
recoñecemento, incluída a de ordena-la entrada no lugar que deba recoñecerse ou en que se 
encontre o obxecto ou a persoa que se deba recoñecer.

2. As partes e os seus procuradores e avogados poderán concorrer ó recoñecemento xudicial e 
facerlle ó tribunal, de palabra, as observacións que estimen oportunas.
3. Se, de oficio ou por instancia de parte, o tribunal considera conveniente oí-las observacións ou 
declaracións das persoas indicadas no número 2 do artigo anterior, recibiralles previamente 
xuramento ou promesa de dicir verdade.

Artigo 355. Recoñecemento de persoas.

1. O recoñecemento xudicial dunha persoa practicarase a través dun interrogatorio realizado polo 
tribunal, que se adaptará ás necesidades de cada caso concreto. Neste interrogatorio, que poderá 
practicarse, se as circunstancias o aconsellan, a porta pechada ou fóra da sede do tribunal, poderán 
intervi-las partes sempre que o tribunal non o considere perturbador para o bo fin da dilixencia.
2. En todo caso, na práctica do recoñecemento xudicial garantirase o respecto á dignidade e á 
intimidade da persoa.

Artigo 356. Concorrencia do recoñecemento xudicial e o pericial.

1. Cando o tribunal o considere conveniente, poderá dispor, mediante providencia, que se 
practiquen nun só acto o recoñecemento xudicial e o pericial, sobre o mesmo lugar, obxecto ou 
persoa, seguíndose o procedemento establecido nesta sección.
2. As partes poderán solicitar tamén a práctica conxunta de ámbolos recoñecementos e o tribunal 
ordenaraa se a estima procedente.

Artigo 357. Concorrencia do recoñecemento xudicial e a proba por testemuñas.

1. Por instancia de parte e á súa custa, o tribunal poderá determinar mediante providencia que as 
testemuñas sexan examinadas a continuación do recoñecemento xudicial, cando a vista do lugar 
ou das cousas ou persoas poida contribuír á claridade do seu testemuño.

2. Tamén se poderá practicar, a pedimento de parte, o interrogatorio da contraria cando se dean as 
mesmas circunstancias sinaladas no punto anterior.

Artigo 358. Acta do recoñecemento xudicial.



1. Do recoñecemento xudicial practicado o secretario xudicial redactará acta detallada, na que se 
consignarán con claridade as percepcións e apreciacións do tribunal, así como as observacións 
feitas polas partes e polas persoas a que se refire o artigo 354.

2. Tamén se recollerá en acta o resultado das demais actuacións de proba que se practicasen no 
mesmo acto do recoñecemento xudicial, segundo o disposto nos artigos 356 e 357.

Artigo 359. Emprego de medios técnicos de constancia do recoñecemento xudicial.

Utilizaranse medios de gravación de imaxe e son ou outros instrumentos semellantes para deixar 
constancia do que sexa obxecto de recoñecemento xudicial e das manifestacións dos que 
interveñan nel, pero non se omitirá a redacción da acta e consignarase nela canto sexa necesario 
para a identificación das gravacións, reproduccións ou exames levados a cabo, que deberán ser 
conservados polo tribunal de modo que non sufran alteracións.

Cando sexa posible a copia, con garantías de autenticidade, do gravado ou reproducido polos 
anteditos medios ou instrumentos, a parte a quen interese, pola súa custa, poderá pedila e obtela 
do tribunal.

SECCIÓN 7ª
DO INTERROGATORIO DE TESTEMUÑAS

Artigo 360. Contido da proba.

As partes poderán solicitar que declaren como testemuñas as persoas que teñan noticia de feitos 
controvertidos relativos ó que sexa obxecto do xuízo.

Artigo 361. Idoneidade para ser testemuñas.

Poderán ser testemuñas tódalas persoas, agás as que se achen permanentemente privadas de razón 
ou do uso de sentidos respecto de feitos sobre os que unicamente caiba ter coñecemento polos 
ditos sentidos.
Os menores de catorce anos poderán declarar como testemuñas se, a xuízo do tribunal, posúen o 
discernimento necesario para coñeceren e para declararen verazmente.

Artigo 362. Designación das testemuñas.

Ó propo-la proba de testemuñas, expresarase a súa identidade, con indicación, en canto sexa 
posible, do nome e apelidos de cada unha, a súa profesión e o seu domicilio ou residencia.
Tamén poderá facerse a designación da testemuña expresando o cargo que posúa ou calquera 
outra circunstancia de identificación, así como o lugar en que poida ser citado.

Artigo 363. Limitación do número de testemuñas.

[...]
Se o tribunal escoitou o testemuño de polo menos tres testemuñas con relación a un feito 
discutido, poderá obvia-las declaracións testificais que faltan, referentes a ese mesmo feito, se 
considerase que coas emitidas xa quedou suficientemente ilustrado.

[...]

Artigo 365. Xuramento ou promesa das testemuñas.

1. Antes de declarar, cada testemuña prestará xuramento ou promesa de dicir verdade, [...].



2. Cando se trate de testemuñas menores de idade penal, non se lles esixirá xuramento nin 
promesa de dicir verdade.

Artigo 366. Modo de declara-las testemuñas.

1. As testemuñas declararán separada e sucesivamente, pola orde en que viñeran consignadas nas 
pro postas, agás que o tribunal encontre motivo para alterala.
2. As testemuñas non se comunicarán entre si nin poderán unhas asistir ás declaracións doutras.

Para este fin, adoptaranse as medidas que sexan necesarias.

[...]

Artigo 368. Contido e admisibilidade das preguntas que se formulen.

1. As preguntas que se lle realicen á testemuña deberán formularse oralmente, en sentido 
afirmativo, e coa debida claridade e precisión. Non incluirán valoracións nin cualificacións, e se 
estas se incorporasen, teranse por non realizadas.

2. O tribunal decidirá sobre as preguntas formuladas no mesmo acto do interrogatorio, admitindo 
as que poidan resultar conducentes á investigación de feitos e circunstancias controvertidos, que 
garden relación co obxecto do xuízo.
Non se admitirán as preguntas que non se refiran ós coñecementos propios dunha testemuña 
segundo o artigo 360.

3. Se malia non ter sido admitida, se respondese unha pregunta, a resposta non constará en acta.

Artigo 369. Impugnación da admisión das preguntas e protesta contra a súa inadmisión.

1. No acto mesmo do interrogatorio, as partes distintas de quen formulase a pregunta poderán 
impugna-la súa admisión e facer nota-las valoracións e cualificacións que estimen improcedentes 
e que, ó seu xuízo, deban terse por non realizadas.

2. A parte que se mostre desconforme coa inadmisión de preguntas, poderá manifestalo así e pedir 
que conste en acta a súa protesta.

Artigo 370. Exame da testemuña sobre as preguntas admitidas. Testemuña-perito.

1. [...].
2. A testemuña responderá por si mesma, de palabra, sen valerse de ningún borrador de respostas. 
Cando a pregunta se refira a contas, libros ou documentos, permitiráselle que os consulte antes de 
responder.

3. En cada unha das súas respostas, a testemuña expresará a razón de ciencia do que diga.
4. Cando a testemuña posúa coñecementos científicos, técnicos, artísticos ou prácticos sobre a 
materia a que se refiran os feitos do interrogatorio, o tribunal admitirá as manifestacións que en 
virtude destes coñecementos agregue a testemuña ás súas respostas sobre os feitos.

[...].

[...]

Artigo 373. Acareo entre testemuñas e entre estas e as partes.

1. Cando as testemuñas incorran en graves contradiccións, o tribunal, de oficio ou por instancia de 
parte, poderá acordar que se sometan a un acareo.

2. Tamén poderá acordarse que, en razón das respectivas declaracións, se celebre acareo entre as 
partes e algunha ou algunhas testemuñas.



3. [...].

[...]

Artigo 376. Valoración das declaracións de testemuñas.

Os tribunais valorarán a forza probatoria das declaracións das testemuñas conforme as regras da 
sa crítica, tomando en consideración a razón de ciencia que desen, as circunstancias que neles 
concorran e, de se-lo caso, as tachas formuladas e os resultados da proba que sobre estas se 
practicase.

[...]

Artigo 380. Interrogatorio acerca dos feitos que consten en informes escritos.
1. Se, [...], se achegasen ós autos informes sobre feitos e estes non fosen recoñecidos como certos 
por tódalas partes ás que poidan prexudicar, interrogaranse como testemuñas os autores dos 
informes, na forma previda nesta lei, coas seguintes regras especiais:
1ª Non procederá a tacha da testemuña por razón de interese no asunto, cando o informe fose 
elaborado por encargo dunha das partes.

2ª O autor do informe, unha vez acreditada a súa habilitación profesional, deberá recoñecelo e 
ratificarse no seu contido, antes de que se lle formulen as preguntas pertinentes.
3ª O interrogatorio limitarase ós feitos consignados nos informes.

2. Se os informes contivesen tamén valoracións fundadas en coñecementos científicos, artísticos, 
técnicos ou prácticos dos seus autores, observarase o disposto no número 4 do artigo 370, sobre a 
testemuña-perito.

Artigo 381. Respostas escritas a cargo de persoas xurídicas e entidades públicas.

1. Cando, sobre feitos relevantes para o proceso, sexa pertinente que informen persoas xurídicas e 
entidades públicas en canto tales, por se referiren eses feitos á súa actividade, sen que caiba ou 
sexa necesario individualizar en persoas físicas determinadas o coñecemento do que para o 
proceso interese, a parte a quen conveña esta proba poderá propor que a persoa xurídica ou 
entidade, a requirimento do tribunal, responda por escrito sobre os feitos nos dez días anteriores ó 
xuízo ou á vista.
2. Na proposición de proba a que se refire o punto anterior expresaranse con precisión os 
extremos sobre os que deberá versa-la declaración ou informe escrito. As demais partes poderán 
alega-lo que consideren conveniente e, en concreto, se desexan que se engadan outros extremos á 
petición de declaración escrita ou se rectifiquen ou complementen os que expresase o propoñente 
da proba.

O tribunal, oídas as partes, de se-lo caso, resolverá sobre a pertinencia e utilidade da proposta, 
determinando precisamente, se é o caso, os termos da cuestión ou cuestións que teñan que ser 
obxecto da declaración da persoa xurídica ou entidade e requiríndoa para que a preste e remita ó 
tribunal no tempo establecido, [...].
Recibidas as respostas escritas, daráselles traslado delas ás partes, para os efectos previstos no 
punto seguinte.

3. [...].
4. O disposto nos puntos anteriores non será de aplicación ás entidades públicas cando, tratándose 
de coñecer feitos das características establecidas no número 1, poidan obterse daquelas 
certificacións ou testemuños, susceptibles de achegarse como proba documental.



5. Ás declaracións reguladas nos puntos anteriores aplicaránselles, en canto sexa posible, as 
demais normas da presente sección.

SECCIÓN 8ª
DA REPRODUCCIÓN DA PALABRA, O SON E A IMAXE E DOS INSTRUMENTOS QUE 
PERMITEN ARQUIVAR E COÑECER DATOS RELEVANTES PARA O PROCESO

Artigo 382. Instrumentos de filmación, gravación e semellantes. Valor probatorio.

1. As partes poderán propor como medio de proba a reproducción ante o tribunal de palabras, 
imaxes e sons captados mediante instrumentos de filmación, gravación e outros semellantes. Ó 
propor esta proba, a parte poderá xuntar, de se-lo caso, transcrición escrita das palabras contidas 
no soporte de que se trate e que resulten relevantes para o caso.
2. A parte que propoña este medio de proba poderá achega-los dictames e medios de proba 
instrumentais que considere convenientes. Tamén as outras partes poderán achegar dictames e 
medios de proba cando cuestionen a autenticidade e exactitude do reproducido.

3. O tribunal valorará as reproduccións a que se refire o número 1 deste artigo segundo as regras 
da sa crítica.

Artigo 383. Acta da reproducción e custodia dos correspondentes materiais.

1. Dos actos que se realicen en aplicación do artigo anterior redacta rase a oportuna acta, onde se 
consignará canto sexa necesario para a identificación das filmacións, gravacións e reproduccións 
levadas a cabo, así como, de se-lo caso, as xustificacións e dictames achegados ou as probas 
practicadas.

2. O material que conteña a palabra, a imaxe ou o son reproducidos deberá ser conservado polo 
secretario xudicial, con referencia ós autos do xuízo, de modo que non sufra alteracións.

Artigo 384. Dos instrumentos que permitan arquivar, coñecer ou reproducir datos relevantes para 
o proceso.

1. Os instrumentos que permitan arquivar, coñecer ou reproducir palabras, datos, cifras e 
operacións matemáticas levadas a cabo con fins contables ou doutra clase, que, por seren 
relevantes para o proceso, fosen admitidos como proba, serán examinados polo tribunal polos 
medios que a parte propoñente achegue ou que o tribunal dispoña utilizar e de modo que as 
demais partes do proceso poidan, con idéntico coñecemento que o tribunal, alegar e propo-lo que 
conveña ó seu dereito.

2. Será de aplicación ós instrumentos previstos no punto anterior o disposto no número 2 do artigo 
382. A documentación en autos farase do modo máis apropiado á natureza do instrumento, baixo 
a fe do secretario xudicial, que, de se-lo caso, adoptará tamén as medidas de custodia que resulten 
necesarias.
3. O tribunal valorará os instrumentos a que se refire o punto primeiro deste artigo conforme as 
regras de sa crítica aplicables a aqueles segundo a súa natureza.

SECCIÓN 9.a 
DAS PRESUNCIÓNS

Artigo 385. Presuncións legais.

1. As presuncións que a lei establece dispensan da proba do feito presunto á parte á que este feito 
favoreza.



Tales presuncións só serán admisibles se a certeza do feito indicio do que parte a presunción 
queda establecida mediante admisión ou proba.

2. Cando a lei estableza unha presunción agás proba en contrario, esta poderá dirixirse tanto a 
proba-la inexistencia do feito presunto como a demostrar que non existe, no caso de que se trate, o 
enlace que debe haber entre o feito que se presume e o feito probado ou admitido que fundamenta 
a presunción.
3. As presuncións establecidas pola lei admitirán a proba en contrario, agás nos casos en que 
aquela expresamente o prohiba.

Artigo 386. Presuncións xudiciais.

1. A partir dun feito admitido ou probado, o tribunal poderá presumi-la certeza, para os efectos do 
proceso, doutro feito, se entre o admitido ou demostrado e o presunto existe un enlace preciso e 
directo segundo as regras do criterio humano.
A sentencia na que se aplique o parágrafo anterior deberá incluí-lo razoamento en virtude do cal o 
tribunal estableceu a presunción.

2. Fronte á posible formulación dunha presunción xudicial, o litigante prexudicado por ela sempre 
poderá practica-la proba en contrario a que se refire o número 2 do artigo anterior.
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Protocolo para a prevención, a detección, a actuación e a resolución de 

situacións de acoso laboral e outras discriminacións no traballo na 

Administración da Comunidade Autónoma de Galicia 

 

1. Introdución 

 

A Constitución Española recoñece como dereitos fundamentais dos cidadáns a 

dignidade da persoa (artigo 10), así como a integridade física e moral sen que 

poidan ser sometidos a torturas nin a penas ou tratos inhumanos ou degradantes 

(artigo 15) e o dereito ao honor, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe 

(artigo 18). Ademais encomenda aos poderes públicos o velar pola seguridade e 

hixiene no traballo (artigo 40.2). 

 

Entre a normativa que desenvolve os principios establecidos no parágrafo 

anterior, a Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, cuxo texto refundido 

foi aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, tipifica 

como falta disciplinaria moi grave, no artigo 95.2, entre outras condutas, o acoso 

laboral. 

 

Tamén, o Código Penal, tras a reforma operada pola Lei Orgánica 5/2010, de 22 

de xuño, recolle por primeira vez o acoso laboral no seu artigo 173, establecendo 

como delito, no ámbito de calquera relación laboral ou funcionarial a quen 

prevalecéndose da súa relación de superioridade, realice contra outro de forma 

reiterada actos hostís ou humillantes que, sen chegar a constituír tratamento 

degradante supoñan grave acoso contra a vítima. 

 

As accións de prevención e sanción do acoso laboral veñen conectadas co dereito 

á ocupación efectiva, a no discriminación e o respecto á intimidade e a 

consideración da súa dignidade aos que teñen dereito os traballadores conforme 

ao Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto 

refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores. Ademais, as citadas accións 
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conxúganse coa Lei 31/1995, do 8 de novembro, de Prevención de Riscos 

Laborais, que no seu artigo 15 establece os principios xerais, sendo, entre outros, 

evitar os riscos, avaliar os riscos que non se podan evitar e planificar a 

prevención, buscando un conxunto coherente que integre nela a técnica, a 

organización do traballo, as condicións de traballo, as relacións sociais e a 

influencia dos factores ambientais no traballo. 

 

Pola súa banda, a nivel autonómico, o V Convenio Colectivo Único para o 

persoal laboral da Xunta de Galicia, no seu artigo 47.3, tipifica como falta moi 

grave, entre outras, toda actuación que supoña discriminación por razón de sexo, 

relixión, lingua, opinión, lugar de nacemento, veciñanza ou calquera outra 

condición ou circunstancia persoal ou social, e os malos tratos de palabra ou obra 

cos traballadores de superior ou inferior categoría, compañeiros e público. 

 

Finalmente, no ámbito comunitario son múltiples as referencias ao acoso no 

lugar de traballo, das que destaca a Resolución do Parlamento Europeo sobro o 

acoso moral no lugar de traballo (2001/2339) que, entre outras cousas, 

recomenda aos poderes públicos de cada país a necesidade de poñer en práctica 

políticas de prevención eficaces e definir procedementos adecuados para 

solucionar os problemas que ocasiona. 

 

Corresponde á Secretaría Xeral Técnica da Vicepresidencia e Consellería de 

Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a través da Subdirección Xeral 

de Coordinación de Servizos Transversais, a avaliación, implantación e 

planificación en materia de prevención de riscos laborais, de acordo co disposto 

no Decreto 72/2013, do 25 de abril, polo que se establece a estrutura orgánica da 

Vicepresidencia e consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 

Xustiza. 
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Polo anterior, e no marco da normativa citada, dirixida a garantir o cumprimento 

dos dereitos dos traballadores, neste caso dos traballadores públicos, elabórase 

este protocolo, que recolle as actuacións para previr, detectar e resolver as 

situacións de acoso laboral e outras discriminacións que se poidan producir na 

Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, e ao mesmo tempo, 

representa un compromiso institucional para a erradicación total destas condutas 

e para garantir a saúde das persoas que sofren estas situacións, así como e a 

asistencia e protección das vítimas. 

 

Así mesmo, o protocolo determina as actuacións e responsabilidades dos órganos 

que deben intervir na resolución destas situacións e asegura a pluralidade das 

intervencións para garantir un tratamento técnico adecuado na valoración de cada 

unha das actuacións, respectando a metodoloxía máis apropiada en cada caso, de 

acordo cos principios xerais deste protocolo. 

 

2. Principios xerais 

 

Os principios xerais que debe inspirar a acción preventiva fronte ao acoso laboral 

e outras discriminacións,  recollidos na normativa sinalada no apartado anterior, 

son os seguintes: 

 

 Principio de tolerancia cero co acoso. 

 Principio de equidade. 

 Principio de respecto á dignidade persoal. 

 Principio de non discriminación por razón de raza, sexo, relixión, lingua, 

opinión, lugar de nacemento ou veciñanza, idade ou calquera outra 

condición ou circunstancia persoal ou social. 

 Principio de confidencialidade. 

 Principio de voluntariedade. 

 Principio de oportunidade. 

 Principios de eficacia, de coordinación e de participación. 

 Principio de celeridade. 
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3. Ámbito de aplicación 

 

O presente Protocolo será de aplicación aos empregados públicos da 

Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, incluíndo ás 

entidades públicas instrumentais do sector público autonómico sinaladas no 

artigo 45 a) da Lei 16/2014, do 17 de decembro, de organización e 

funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico. 

 

4. Obxectivos 

 

O obxectivo xeral deste protocolo é definir o marco de actuación en relación cos 

casos de acoso laboral e outras discriminacións, coa finalidade explícita de 

erradicar este tipo de condutas no ámbito da Administración xeral e do sector 

público autonómico da Comunidade Autónoma de Galicia.  

 

Os obxectivos específicos son:  

 

 Elaborar estratexias de sensibilización. 

 Realizar avaliacións de riscos psicosiciais co fin de coñecer a existencia 

desta problemática na organización 

 Obter a información necesaria para a elaboración de diagnósticos sobre 

esta temática dentro da organización. 

 Mellorar as canles de coordinación interdepartamentais e con outros 

organismos que traballan na temática, para favorecer unha actuación 

integral na Xunta de Galicia. 

 Habilitar recursos diversificados para a resolución temperá de cada tipo de 

acoso. 

 Crear circuítos áxiles de intervención. 

 Definir os roles e responsabilidades dos diferentes axentes. 

 Garantir a seguridade, a integridade, a confidencialidade e a dignidade das 

persoas afectadas, a aplicación das medidas que se produzan en cada caso 

para a protección das vítimas en todo momento, incluíndo as medidas 

preventivas que sexan necesarias, rematar co acoso e, se é necesario, 

aplicar as medidas sancionadoras que correspondan. 
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5. Condutas de acoso laboral e outras condutas constitutivas de situacións 

discriminatorias. 

 

O acoso presenta diferentes modalidades, en función da dirección das 

interaccións entre o acosador/a e a persoa que as padece e dos niveis 

organizativos afectados: 

 

 Acoso vertical descendente: presión exercida por unha persoa con 

superioridade xerárquica sobre unha ou máis persoas traballadoras. 

 Acoso vertical ascendente: presión exercida por unha persoa ou un grupo 

de persoas sobre outra con superioridade xerárquica. 

 Acoso horizontal: presión exercida por unha persoa ou un grupo de 

persoas sobre unha outra persoa respecto da que non existe dependencia 

xerárquica. 

 

a) Acoso laboral  

 

Para os efectos deste protocolo e intentando clarificar a definición contida na Lei 

Orgánica 5/2010 á que se fixo referencia anteriormente, considérase acoso 

laboral: a exposición a condutas de violencia psicolóxica intensa dirixidas de 

forma reiterada e prolongada no tempo cara a unha ou máis persoas, por parte 

doutra/s que actúan fronte a aquel/s dende unha posición de poder (non 

necesariamente xerárquica senón en termos psicolóxicos), co propósito ou o 

efecto de crear un ámbito hostil ou humillante que perturbe a vida laboral da 

vítima. A devandita violencia dáse no marco dunha relación de traballo, pero non 

responde ás necesidades de organización deste; supoñendo tanto un atentado á 

dignidade da persoa, coma un risco para a súa saúde. 

 

Co fin de considerar acoso laboral as condutas mencionadas, é preciso que se 

dean todas as condicións da definición anterior, se ben a intencionalidade e/ou a 

finalidade destrutiva só serán consideradas agravantes, para os efectos da 

aplicación deste protocolo. 
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Non terán, polo tanto, a consideración de acoso laboral: 

 

Aquelas condutas que se producen dende unha relación simétrica e definen un 

conflito entre as partes no ámbito do traballo, ben sexa de carácter puntual, nun 

momento concreto, ou máis permanente. Evidentemente, todo conflito afecta ao 

ámbito laboral, dáse no seu ámbito e inflúe na organización e na relación laboral; 

pero non pode considerarse acoso laboral se non reúne as condicións da 

definición. 

 

As accións de violencia no traballo, realizadas dende unha posición prevalente de 

poder respecto á vítima, pero que non sexan realizadas de forma reiterada e 

prolongada no tempo. 

 

Pode tratarse de auténticas situacións de acoso laboral no traballo, pero sen o 

compoñente de repetición e duración que se require naquel, xa sexa porque son 

realmente esporádicas ou porque sexan denunciadas nunha fase precoz. Como 

tales condutas violentas deben ser igualmente previdas e/ou abortadas canto antes 

e, no seu caso, sancionadas de acordo á normativa propia de cada organización; 

pero non como acoso laboral, por non reunir as características esenciais deste. 

Hai que ter en conta que se estas situacións non se resolven con prontitude, 

posibilitará que se normalicen, podendo evolucionar a unha situación de acoso 

propiamente dito. 

 

Así mesmo, non se considerarán condutas de acoso aquelas que, podendo 

incluírse aparentemente na definición, se conclúa que polas súas características 

non constitúen comportamentos violentos (por exemplo, as amoestacións 

"fundadas" por non realizar ben o traballo, cando non conteñan descualificacións 

improcedentes) ou ben, cando as probas presentadas non sexan consistentes, sen 

ser falsas. 
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b) Outras discriminacións 

 

Este protocolo tamén se utilizará para tratar e resolver situacións de 

discriminación por outros motivos recollidos no artigo 95.2 b) do Estatuto básico 

do empregado público, é dicir, por razón de orixe racial, sexual ou étnico, 

relixión ou conviccións, discapacidade, idade, lingua, opinión, lugar de 

nacemento ou veciñanza ou calquera circunstancia persoal ou social. 

 

Así mesmo, aplícase o presente protocolo para o caso no que un empregado 

público denuncie ou sexa testemuña nun procedemento relacionado con calquera 

delito, trato de favor ou irregularidade no desenvolvemento do traballo e, como 

consecuencia diso, sufra acoso laboral ou outra discriminación no traballo das 

recollidas no parágrafo anterior. 

6.  Medidas de actuación e prevención do acoso e doutras discriminacións 
 

A Xunta de Galicia, no marco das súas competencias,  debe impulsar actuacións 

preventivas que eviten ou reduzan a posibilidade de aparición das condutas de 

acoso. Entre elas, cómpre salientar as seguintes:  

 

 Elaborar estratexias de sensibilización. 

 Planificar e impartir  formación específica aos traballadores públicos, e en 

especial aos membros das unidades de persoal e aos membros do Comité 

de Intervención sobre acoso laboral, técnicas de resolución de conflitos, 

mediación,... 

 Difundir información a través dos intranets e outros medios de 

comunicación. 

 Realizar estudos para coñecer a incidencia deste tipo de condutas na 

organización e as características que presenta e buscar identificadores da 

problemática e do seu impacto na produtividade laboral. 

 Habilitar recursos diversificados para a resolución precoz de situacións 

que poden favorecer a aparición do acoso laboral. 

 Velar pola mellora continua das condicións de traballo e porque as 

relacións entre os/as traballadores/as cumpran coas condicións de respecto 

á intimidade, igualdade e dignidade. 
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 Aplicar de forma activa políticas que fomenten o bo clima laboral, a 

cultura preventiva e contribúan a previr aquelas situacións que o 

deterioren e incentivar e potenciar a colaboración, a cooperación e a 

confianza nas relacións. 

 

7. Competencias dos diferentes órganos en relación ás situacións de acoso e 

outras discriminacións 

 

a) Secretaría Xeral Técnica da Vicepresidencia e consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza 

 

Corresponde á Secretaría Xeral Técnica da Vicepresidencia e consellería de 

Presidencia, Administracións públicas e Xustiza: 

 

 Levar a cabo o rexistro e seguimento estatístico dos casos de acoso laboral 

e doutras situacións de discriminación investigados. 

 

 Efectuar o seguimento da aplicación das resolucións e das medidas 

preventivas e medidas correctoras propostas en todos os procedementos de 

intervención instruídos. 

 Levar a cabo, en colaboración co Comité de Intervención, propostas de 

revisión do presente Protocolo, así como  impulsar a elaboración de 

procedementos específicos para previr situacións de conflito laboral. 

 

 Establecer un enderezo electrónico no que o persoal poida enviar 

suxestións relativas a este Protocolo, achegas que en ningún caso terán o 

tratamento de denuncia dunha situación de acoso, senón que se atenderán 

coma un instrumento para a mellora da política preventiva do acoso. 
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b) Secretarías xerais técnicas ou órganos competentes en materia de persoal 

afectados por situacións de acoso laboral ou outras discriminacións. 

 

Corresponde ás secretarías xerais técnicas ou órganos competentes en materia 

de persoal afectados por situacións de acoso laboral ou outras 

discriminacións: 

 

 Velar polo cumprimento deste protocolo, no seu ámbito de actuación, en 

especial do procedemento de intervención contido no apartado 9.  

 Velar pola aplicación, durante a instrución dos procedementos que lles 

afecten, das medidas preventivas propostas durante a fase de 

investigación, de acordo coas súas competencias. 

 Facer un seguimento da aplicación das resolucións e das medidas 

preventivas e medidas correctoras propostas, dentro do seu ámbito de 

actuación. 

 Achegar a información que lle sexa requirida pola instrución no curso dos 

procedementos que lles afecten. 

 

c) Unidades directivas afectadas por situacións de acoso laboral e outras 

discriminacións. 

 

Corresponde ás unidades directivas afectadas: 

 

 Velar por reducir e eliminar os factores de risco que xeran a aparición de 

situacións de acoso laboral. 

 Colaborar na aplicación deste protocolo cando a súa activación afecte ao 

persoal da súa unidade. 

 Executar, se procede, as medidas preventivas e/ou as medidas correctoras 

a aplicar. 
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8. Comité de Intervención 

 

Créase o Comité de intervención, que estará formado por catro representantes da 

Administración, dous deles pertencentes ao Servizo de Prevención de Riscos 

Laborais, e catro representantes das organizacións sindicais máis representativas 

do ámbito afectado por este Protocolo, dos que dous deles serán preferentemente 

Delegados de Prevención e, de non selo, deberán ter, en todo caso, coñecementos 

en materia de prevención e/ou actuacións en situacións de acoso. 

 

Garantirase a distancia persoal e orgánica entre os membros que integran o 

Comité e as persoas implicadas no procedemento. 

 

As funcións deste Comité son as seguintes: 

 

 Recibir, se é o caso, as solicitudes de intervención. 

 Dar traslado, a efectos informativos, das solicitudes de intervención que  

reciba, tanto á Secretaría Xeral Técnica da Vicepresidencia e Consellería 

de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza como á Secretaría 

Xeral Técnica ou órgano con competencias en materia de persoal 

correspondente, con carácter previo ao inicio da investigación dos feitos. 

 Levar a cabo, cando proceda,  a investigación dos feitos, elaborar o 

correspondente informe e remitilo á Secretaría Xeral Técnica ou órgano 

con competencias en materia de persoal que corresponda, así como á 

Secretaría Xeral Técnica da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza. 

 Realizar propostas para revisar de xeito continuado o presente Protocolo, 

así como  impulsar a redacción doutros procedementos específicos para 

previr situacións de conflito laboral. 
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9. Procedemento 
 

a) Inicio das actuacións 

 

Neste procedemento serán de aplicación os criterios xerais de abstención e 

recusación establecidos na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico 

das administracións públicas e o procedemento administrativo común, tanto a 

nivel individual coma nos supostos de que as unidades administrativas que 

interveñan estean implicadas no caso obxecto de intervención. 

 

As actuacións iniciaranse a partir dunha solicitude por escrito, que poderá ser 

dirixida, á elección do solicitante, ao Cómite de Intervención ou ben á Secretaría 

Xeral Técnica ou órgano con competencias en materia de persoal correspondente. 

O feito de dirixir a solicitude a un ou outro órgano determinará a competencia 

para levar a cabo a investigación segundo se describe no apartado seguinte. 

 

A solicitude pode provir: 

 

 Da persoa presuntamente acosada ou discriminada. 

 Das unidades de persoal correspondentes 

 Da unidade directiva afectada. 

 Dos órganos de representación dos traballadores. 

 Da representación de persoal. 

 

A presentación da solicitude supón a aceptación por parte da persoa que a 

subscribe a colaborar co Comité de Intervención ou coa Secretaría Xeral Técnica 

ou órgano con competencias en materia de persoal correspondente, segundo o 

caso, naquelas probas e actuacións necesarias para investigar o caso. 
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No caso de que, simultaneamente, se presentasen dúas solicitudes 

correspondentes a un mesmo caso, unha dirixida ao Comité de Intervención e 

outra á Secretaría Xeral Técnica da consellería ou órgano con competencias en 

materia de persoal, a fase de investigación será levada a cabo polo Comité de 

Intervención, de conformidade co establecido no apartado b.1. deste epígrafe, 

agás oposición expresa da persoa presuntamente acosada ou discriminada, en 

cuxo caso, seguirase o procedemento establecido no apartado b.2. deste mesmo 

epígrafe. 

 

Sen prexuízo do anterior, o Comité de Intervención, en atención ás especiais 

circunstancias concorrentes no caso concreto, poderá acordar, por unanimidade 

dos seus membros, que se siga o procedemento establecido no apartado b.1. antes 

citado. Neste suposto, unha vez adoptado o correspondente acordo, o comité 

deberá comunicalo ao órgano ante o cal o interesado tivera presentado a outra 

solicitude, previa  audiencia do interesado. 

 

b) Fase de investigación 

 

b.1. Solicitudes dirixidas ao Comité de Intervención 

 

 Nas solicitudes a el dirixidas, o Comité de Intervención será o encargado 

de efectuar a investigación. 

 

 Ao inicio da investigación, o Comité de Intervención, remitirá copia da 

denuncia á Secretaría Xeral Técnica da Vicepresidencia e Consellería de 

Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e á Secretaría Xeral 

Técnica da consellería ou órgano con competencias en materia de persoal 

correspondente.  
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 Para garantir a protección das persoas implicadas no proceso, previa 

audiencia das mesmas, o Comité de Intervención poderá propoñer de 

xeito motivado á Secretaría Xeral Técnica ou órgano con competencias 

en materia de persoal correspondente a posible mobilidade destas, co fin 

de evitar maiores prexuízos e respectando a normativa de función pública 

de aplicación. 

 

O Comité de Intervención elaborará un informe no que inclúa os 

antecedentes, as accións levadas a cabo polo propio Comité e as 

conclusións ás que chegou trala súa investigación. O Comité dará 

traslado do seu informe á Secretaría Xeral Técnica ou órgano con 

competencias en materia de persoal que corresponda, remitindo 

igualmente unha copia á Secretaría Xeral Técnica da Vicepresidencia e 

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.  

 

 O Comité de Intervención disporá dun prazo máximo de 30 días para 

realizar a investigación dos feitos e para remitir o correspondente 

informe. 

 

b.2. Solicitudes dirixidas á Secretaría Xeral Técnica da consellería ou 

órgano con competencias en materia de persoal correspondente 

 

 Previamente ao inicio da investigación, e con carácter informativo, 

darase traslado da denuncia á Secretaría Xeral Técnica da 

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas 

e Xustiza e ao Comité de Intervención. 

  

 O/A titular  da Secretaría Xeral Técnica  ou órgano con competencias en 

materia de persoal designará a un/ha empregado/a público/a que preste 

servizos nun posto provisto por concurso, preferentemente técnico de 

prevención e, de non selo, con  coñecementos en materia de prevención 
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e/ou actuacións en situacións de acoso, para que leve a cabo a 

investigación dos feitos e emita o correspondente informe. 

Alternativamente, poderá designarse a un membro do Comité de 

Intervención previsto no punto 8 deste Protocolo para realizar a dita 

investigación. 

 

 Para garantir a protección das persoas implicadas no proceso, previa 

audiencia das mesmas, a persoa designada para levar a cabo a 

investigación poderá propoñer de xeito motivado á Secretaría Xeral 

Técnica ou órgano con competencias en materia de persoal a posible 

mobilidade destas, co fin de evitar maiores prexuízos e respectando a 

normativa de función pública de aplicación. 

 

 A persoa designada para levar a cabo a investigación elaborará un 

informe no que inclúa os antecedentes, as accións levadas a cabo e as 

conclusións ás que chegou trala súa investigación, e dará traslado do 

mesmo á Secretaría Xeral Técnica ou órgano con competencias en 

materia de persoal que corresponda, no prazo máximo de 30 días dende a 

súa designación. 

 

 Deste informe remitirase copia á Secretaría Xeral Técnica da 

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas 

e Xustiza. Ao mesmo tempo, darase traslado ao Comité de Intervención 

do contido das conclusións do indicado informe. 

 

En calquera dos casos (solicitudes dirixidas ao Comité de Intervención ou ao 

órgano con competencias en materia de persoal), a investigación incluirá a 

realización das entrevistas ás persoas afectadas, é dicir, á presunta persoa 

responsable do acoso e á presunta vítima do acoso ou conduta discriminatoria, e 

de ser o caso, ás testemuñas e/ou persoas que poidan ter información relevante do 

caso. Durante todas as actuacións, deberase informar ás persoas implicadas que 

poderán estar acompañadas e asesoradas por quen elas designen. 
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Durante as actuacións, as partes implicadas deben garantir a confidencialidade 

sobre as testemuñas e os datos que conformen o expediente. Para estes efectos, 

informaráselles da obriga de preservar o principio de confidencialidade e toda a 

documentación que se xere conterá a palabra "Confidencial" e os expedientes 

codificaranse coa asignación dun código. 

  

c)  Resolución 

 

Unha vez recibido o informe, a Secretaría Xeral Técnica da consellería ou órgano 

con competencias en materia de persoal, emitirá nun prazo máximo de dez días 

hábiles, a contar dende a data de recepción do informe, unha resolución con 

algunha das seguintes alternativas: 

 

 Arquivo do expediente motivado polo desistimento da persoa solicitante, 

pola falta de obxecto ou por inexistencia de acoso ou doutras condutas 

constitutivas de situacións de discriminación. 

 Proposta de incoación dun expediente disciplinario, xa que aínda que a 

conduta non é constitutiva de cualificala de acoso laboral ou doutra 

discriminación, podería ser constitutiva doutra falta disciplinaria. 

 Proposta de incoación dun expediente disciplinario porque hai indicios 

claros de acoso laboral ou doutra discriminación, xunto cunha proposta de 

medidas correctoras. 

 Proposta de medidas preventivas ou correctoras necesarias para o caso de 

que non exista situación de acoso, pero si poida haber situacións de 

conflito, que non sexan constitutivas de infracción disciplinaria. 

 

Adicionalmente, para garantir a protección de todas as partes implicadas, cando 

ao final do proceso de investigación se determine que, de xeito intencionado, os 

datos achegados ou as testemuñas son falsos, o órgano competente poderá incoar 

o correspondente expediente disciplinario ás persoas que iniciaron ou 

participaron no desenvolvemento do procedemento con mala fe. 
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A resolución emitida notificarase ás partes afectadas, ao Comité de Intervención 

e á Secretaría Xeral Técnica da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza, no caso de que a actuación non se teña 

producido nesta Consellería. 

  

10. Criterios aos que debe de axustarse a actuación e garantías do 

procedemento 

 

Calquera empregado público ten a obriga de por en coñecemento dos seus 

superiores xerárquicos os casos de posible acoso laboral ou doutras 

discriminacións que coñeza. 

 

A persoa afectada poderá denuncialo  e terá dereito a obter resposta sempre que 

exista constancia da súa denuncia. 

 

Todo responsable público está obrigado a prestar atención e a tramitar, no seu 

caso, as queixas que reciba  sobre supostos de acoso laboral ou doutras 

discriminacións no ámbito da súa competencia. 

 

A aplicación deste protocolo non impedirá en ningún caso a utilización, paralela 

ou posterior, por parte das persoas implicadas ou da mesma Administración, das 

accións legais que sexan necesarias. 

 

Con respecto ás garantías que debe cumprir o procedemento, sinálanse as 

seguintes: 

 

 Respecto e protección ás persoas. Débese proceder coa discreción 

necesaria para protexer a intimidade e a dignidade das persoas afectadas. 

As actuacións ou dilixencias deben efectuarse coa maior prudencia e co 
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debido respecto a tódalas persoas implicadas, que en ningún caso poderán 

recibir un trato desfavorable por este motivo. 

 

 Confidencialidade: As persoas que interveñan no procedemento teñen a 

obriga de gardar unha estrita confidencialidade e reserva e non deben 

transmitir nin divulgar información sobre o contido das denuncias 

presentadas ou en proceso de investigación. 

 

 Dilixencia. A investigación e a resolución sobre a conduta denunciada 

deben ser realizadas sen demoras indebidas, de forma que o procedemento 

poida ser completado no menor tempo posible respectando as garantías 

debidas 

 

 Contradición. O procedemento debe garantir unha audiencia imparcial e 

un tratamento xusto para todas as persoas afectadas. Todos os intervintes 

deben buscar de boa fe a verdade e o esclarecemento dos feitos 

denunciados. 

 

 Restitución das vítimas. Se o acoso ou discriminación supuxera un 

menoscabo das condicións laborais da vítima, a secretaría xeral técnica ou 

órgano con competencias en materia de persoal afectado deberá restituirlle 

á súa situación laboral de orixe. 

 

 Protección da saúde das vítimas. A Administración deberá adoptar as 

medidas que estime pertinentes para garantir o dereito á protección da 

saúde dos traballadores afectados. 

 

 Prohibición de represalias. Deben prohibirse expresamente as represalias 

contras as persoas que efectúen unha denuncia, comparezan como 

testemuñas ou participen nunha investigación, sempre que actuaran de boa 

fe. 

 

 

11. Comisión de seguimento 

 

Constituirase unha comisión mixta de composición paritaria, integrada por 

representantes da Administración e das organizacións sindicais, para levar a cabo 

o seguimento e control das actuacións derivadas da aplicación do presente 



 

                                                                                                 

 

 
 

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA 

 

Secretaría Xeral Técnica 

 

 

 

 

18 
 

protocolo, así como, se é o caso, trasladar á Secretaría Xeral Técnica da 

VCPAPX e ao Comité de Intervención as propostas de revisión. 

 

12. Planificación temporal 

 

No prazo dun mes desde a sinatura deste Protocolo constituirase o Comité de 

Intervención previsto no punto 8, comezando a formación para os seus membros 

en materia de prevención e actuación en situacións de acoso laboral e outras 

discriminacións no prazo máximo de tres meses desde a súa sinatura. 
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