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Normas principais sobre réxime 
disciplinario 

FUNCIONARIOS 

 Estatuto básico do empregado 

público 

 Lei 2/2015, de emprego 

público de Galicia. 

 Lei 39/2015, do procedemento 

administrativo común das 

administracións públicas. 

 Lei 40/2015, do réxime xurídico 

do sector público. 

 Regulamento aprobado polo 

Decreto 94/1991  

 

LABORAIS 

 Estatuto básico do 

empregado público 

 Lei 2/2015, de emprego 

público de Galicia. 

 Lei 40/2015, do réxime 

xurídico do sector público. 

 Convenio colectivo único. 

 Regulamento aprobado 

polo Decreto 94/1991 

 



Outras normas sobre réxime disciplinario 

 Decreto lexislativo 2/2015, polo que se aproba o 

texto refundido de disposicións legais da Comunidade 

Autónoma de Galicia en materia de igualdade. 

        

- Establece especificidades respecto do acoso sexual e respecto do  acoso 

moral por razón de xénero. 

 

 Código ético institucional da Xunta de Galicia 

 Publicado no DOG do 19 de setembro de 2014 

 

 Protocolo contra o acoso laboral 

 

 

 



 

ABREVIATURAS DA PRESENTACIÓN 

 

 EBEP: Estatuto básico do empregado público 

 

 LEPG: Lei do emprego público de Galicia 

 

 RRD: Regulamento do réxime disciplinario 



FOCO DAS NOVIDADES LA LEI 39/2015 
RESPECTO DO RÉXIME DISCIPLINARIO 

O PROCEDEMENTO 
Artigo 1. Obxecto da Lei. 

1. A presente Lei ten por obxecto regular...o procedemento 

administrativo común a todas as administracións públicas, incluíndo o 

sancionador... 

2. Só mediante lei...poderán incluírse trámites adicionais ou distintos aos 

contemplador nesta Lei. Regulamentariamente poderán establecerse 

especialidades do procedemento referidas aos órganos competentes, 

prazos propios do concreto procedemento por razón da materia, formas 

de iniciación e terminación, publicación e informes a recabar. 



¿SEGUE VIXENTE O RRD? 

SI 
 

Sempre que non entre en contradición  

coa Lei 39/2015  



NORMAS QUE REGULAN O PROCEDEMENTO 

DISCIPLINARIO DOS FUNCIONARIOS 

 

1.- A Lei 39/2015 

 

2.- O Estatuto básico do empregados públicos 

 

3.- A Lei galega 2/2015 

 

4.- O RRD 



NORMAS QUE REGULAN O PROCEDEMENTO 

DISCIPLINARIO DOS LABORAIS 

 

1.- O Estatuto básico do empregados públicos 

 

3.- A Lei galega 2/2015 

 

3.- O C onvenio colectivo 

 

4.- O RRD 



Os procedementos disciplinarios 

    

PROCEDEMENTO 
ORDINARIO 

 

 

 Faltas graves ou 
moi graves 
 

 Tramitación:  

Servizos centrais  

e instrutor/a 

 
 

 

 

 

 

  

PROCEDEMENTO 
SIMPLIFICADO 

 
  
 

 Faltas leves 
 

 
 Tramitación:  

Xefatura Territorial 



Procedemento simplificado: 

(faltas leves) 
 

art. 96 Lei 39/2015; art. 11.2 e 30.3 RRD art. 192.7 LEPG  

 

 

1. Inicio do procedemento: xefe/a territorial 

2. Alegacións ao acordo de incoación: 5 días 

 

  4. Alegacións ó trámite de audiencia 

  5. Resolución:  xefa/a territorial 

 

  PRAZO: 30 días 

 

 

1. Inicio do procedemento: xefe/a territorial 

2. Alegacións ao acordo de incoación: 5 días 

3. Trámite de audiencia: 10 días 
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Procedemento ordinario clásico: RRD 
(faltas graves ou moi graves) 

 
1. Acordo incoación: secretario xeral 

2. Dilixencias previas (práctica de probas) 

3. Prego de cargos (ou proposta de sobresemento) 

4. Alegación ó prego de cargos (proposta de probas) 

5. Práctica de probas 

6. Trámite de audiencia 

7. Alegacións ó trámite de audiencia 

8. Proposta de resolución 

9. Alegacións logo da proposta de resolución 

10. Resolución: o D.X. de Centros e RRHH 

PRAZO: 1 ano 
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O inicio do 

procedemento 



O INICIO DO PROCEDEMENTO DISCIPLINARIO 
(art. 16 e 17.2 RRD; artigos 58 e ss. da Lei 39/15) 

DE OFICIO 
 

 

 Iniciativa órgano competente  

 Orde superior 

 Moción razoada dos subordinados/petición 

razoada doutros órganos 

 Denuncia 
   

 

 

 

 

 



INICIO DO PROCEDEMENTO 
DE OFICIO 

 

Propia iniciativa (art. 59 Lei 39/15) 

 

 Quen: O órgano que teñan atribuída a competencia de incoación 

do procedemento: 

- O secretario xeral técnico 

- Os xefes territoriais 

 

 Cando:  Coñecemento directo ou indirecto das circunstancias, 

conduta ou feitos  

 

 

 

 



INICIO DO PROCEDEMENTO 
 
 

 

DE OFICIO 

 

Orde superior (art. 60 Lei 39/15) 

 

 Quen: O superior xerárquico do órgano que teñan atribuída a 

competencia de incoación do procedemento: 

- O conselleiro 

 

 Como:  A orde deberá conter, na medida do posible, a persoa ou 

persoas presuntamente responsables; as condutas ou feitos 

susceptibles de infracción e a súa tipificación; así como o lugar e 

data ou datas na que aconteceron. 

 

 

 

 



INICIO DO PROCEDEMENTO 
 
 

 

 

DE OFICIO 

 Petición razoada doutros órganos (art. 61 Lei 39/15) 

 Proposta de iniciación de calquera órgano que teña 

coñecemento das circunstancias, condutas, do feitos:  

- Coñecemento ocasional 

- Coñecemento derivado das funcións de inspección, averiguación ou investigación. 

 Non vincula, pero obriga a comunicar os motivos da non 

incoación 

 Contido, na medida do posible: 

- Persoa ou persoas presuntamente responsables 

- Condutas ou feitos que puidesen constituír infracción administrativa e a súa 

tipificación 

- Lugar, data, datas ou período de tempo continuado no que os feitos tiveron lugar 

 

 

 

 



INICIO DO PROCEDEMENTO 

DE OFICIO 

 Denuncia (art. 62 Lei 39/15) 

- Non denuncias anónimas 

- Resposta ao denunciante 

- O arrepentido: 

 O denunciante que participase na comisión con outros infractores 

 Eximir ao denunciante da sanción: 
  Achega elementos de proba que permitan iniciar o procedemento e comprobar a 

infracción (sempre e cando no momento da achega a administración non teña base 

suficiente) 

 Repare o prexuízo causado 

 Cese na comisión da infracción 

 Non destruíse elementos de proba 

 Reducir ao denunciante da sanción: 

  Achega elementos de proba con valor engadido significativo aos que se dispoña 

  Cese na comisión da infracción 

 Non destruíse elementos de proba 

 



Actuacións previas 
antes: información reservada  
(art. 55 Lei 39/2015; art. 192.4 LEPG; art. 17.1 RRD ) 

 

 OBXECTIVO: Determinar, coa maior precisión posible, os feitos 

susceptibles de motivar a incoación do procedemento, a identificación da 

persoas ou persoas que puidesen resultar responsables e as circunstancias 

relevantes que concorran nuns ou noutros. 

 As actuacións previas serán realizadas polo órganos que teñan atribuídas 

funcións de investigación, averiguación e inspección na materia e, no 

defecto destes, pola persoa ou órgano administrativo que se determine polo 

órgano competente para a iniciación ou resolución do procedemento. 

 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. 

 

 



Decreto 99/2004, do 21 de maio, polo 

que se regula a organización e o funcionamento 
da Inspección Educativa 

 Artigo 3º.-Funcións da Inspección Educativa. 

As funcións da Inspección Educativa serán as seguintes: 

a) Controlar e supervisar, desde o punto de vista pedagóxico e organizativo, o 

funcionamento dos centros educativos... 

b) Supervisar a práctica docente e colaborar na súa mellora continua e na do 

funcionamento dos centros.... 

d) Velar polo cumprimento nos centros educativos das leis, regulamentos e demais 

disposicións que afecten o sistema educativo. 

e) Asesorar, orientar e informar os distintos sectores da comunidade educativa no 

exercicio dos seus dereitos e no cumprimento das súas obrigas. 

 Artigo 4º.-Exercicio das funcións de Inspección. 

As funcións da Inspección Educativa serán as seguintes: 

2. No ámbito das súas competencias, os inspectores de Educación levarán a cabo 

as funcións que lles son propias, tanto por iniciativa propia, como por instancia 

razoada de parte interesada, como por orde superior. 



O ACORDO DE INCOACIÓN 
(Artigo 64 Lei 39/2015; art. 16 a 18 RRD) 

 
 Comunicarase ao instrutor, con traslado de cantas actuacións 

existan ao respecto. 

 Notificará aos interesados, entendendo en todo caso ao inculpado 

 Contido: 

 Persoa ou persoas presuntamente responsábeis 

 Os feitos, a súa posible cualificación e sancións que lle poderían impoñer 

 Instrutor/a e secretario/a e réxime de recursos 

 Órgano competente para resolver 

 Indicar a posibilidade de que o responsable recoñeza voluntariamente a súa 

responsabilidade  

 Indicar prazo alegacións e audiencia, e indicación de que se non hai, poderá ser 

considerado proposta de resolución (se pronunciamento preciso sobre responsabilidade) 

 

 Prego de cargos: excepción: cando no momento inicial non existan 

elementos suficientes para cualificar os feitos. 

 

 

 

 

 



NON VARIOS PROCEDEMENTOS AO MESMO 
TEMPO POR FEITOS SEMELLANTES 

• Art. 63.3 Lei 39/2015: 

 

• 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, en tanto non recaese unha 
primeira resolución sancionadora, con carácter 
executivo. 

 

 



As medidas 

provisionais 
(Art. 194 e 195 LEPG - Art. 20 RRD; art. 

56 Lei 39/2015) 

 

 

 

Non hai ningunha novidade 

salientable a que temos, 

sobre todo ao disposto na 

LEPG 

As medidas 

provisionalísimas 
(artigo 56.2 Lei 39/2015) 

 
Antes de iniciar o 

procedemento 

Quen: o órgano competente para 
iniciar ou instruír o procedemento 

Urxencia inaprazable e 
protección provisional intereses 
implicados 

Deben ser confirmadas, 
modificas ou levantadas no 
acordo de incoación 

Vixencia: 15 días 

 



Instruír o procedemento 

disciplinario 



DEFINICIÓN DO EXPEDIENTE 
(Art. 70 Lei 39/2015) 

 
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. 

[...] 

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, esbozos, 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. 
 



AMPLIACIÓN PRAZOS 

   

ARTIGO 32 

 
 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

  



¿qué pasa se nos saltamos un 
prazo parcial? 

Art. 48.3 Lei 39/2015: 

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. 

Art. 71.3 Lei 39/2015: 

As persoas designadas como órgano instrutor ou, de ser o 
caso, as unidades que teñan atribuída tal función serán 
responsables directos da tramitación do procedemento e, 
en especial, do cumprimento dos prazos establecidos. 



ACORDO DE INCOACIÓN 

E  
PREGO DE CARGOS 

(Artigo 64 Lei 39/2015) 

 

 

CONTIDO DO ACORDO DE INCOACIÓN 

Os feitos, a súa posible cualificación e sancións que lle poderían impoñer 

 

 

CARÁCTER EXCEPCIONAL DO PREGO DE CARGOS 

Cando no momento inicial non existan elementos suficientes para 

cualificar os feitos. 



COMPARATIVA 

PROCEDEMENTO 

CLÁSICO 
1. Acordo incoación 

2. Dilixencias previas 

3. Prego de cargos (ou 

proposta de sobresemento) 

4. Alegación ao prego de 

cargos  

5. Práctica de probas 

6. Trámite de audiencia 

7. Alegacións ó trámite de 

audiencia 

8. Proposta de resolución 

9. Alegacións logo da proposta 

de resolución 

10. Resolución 

PROCEDEMENTO SEN 

PREGO DE CARGOS 

1. Acordo incoación e prego 

de cargos. 

Dilixencias previas 

 

2. Alegación ao acordo/prego 

3. Práctica de probas 

6. Trámite de audiencia 

7. Alegacións ó trámite de 

audiencia 

8. Proposta de resolución 

9. Alegacións logo da proposta 

de resolución 

10. Resolución 
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A NOTIFICACIÓN I 

  Art. 41.1  

As notificacións practicaranse preferentemente por medios 

electrónicos e, en todo caso, cando o interesado resulte obrigado 

a recibilas por esta vía 

Art. 14.2  

En todo caso, estarán obrigados a relacionarse a través dos 

medios electrónicos coas administracións públicas para a 

realización de calquera trámite dun procedemento administrativo, 

polo menos, os seguinte suxeitos 

[…] 

e) Os empregados das administracións públicos para os 

trámites e actuacións que realicen con elas por razón da súa 

condición de empregado público, na forma que determine 

regulamentariamente por cada administración. 

 

 

 

 

  



A NOTIFICACIÓN II 

 Art. 41.1 

 

Con independencia do medio utilizado, as notificacións serán 

válidas sempre que permitan ter constancia de: 

- do seu envío ou posta a disposición 

- da recepción ou acceso polo interesado ou o seu representante 

- das súas datas e horas 

- do contido íntegro  

- da identidade fidedigna do remitente e destinatario 

 

A acreditación da notificación efectuada incorporarase ao 

expediente. 

 

 

 

 

  



A NOTIFICACIÓN III 

  

PRÁCTICA DAS NOTIFICACIÓNS  

NON ELECTRÓNICAS 

 

1.- No domicilio do interesado… 
(art. 42 Lei 39/2015) 

 

2.- Entrega directa dun empregado público… 
(art. 41.1.b  Lei 39/2015) 

 

3.- Por comparecencia espontánea do interesado… 
(art. 41.1.a Lei 39/2015) 

 

 

 

 

 

  



A NOTIFICACIÓN IV 

 
NOTIFICACIÓN INFRUTUOSA 

(art. 44 Lei 39/2015) 

 

Cando os interesados nun procedemento sexan 

descoñecidos, ignórese o lugar da notificación ou ben, 

intentada esta, non tivese podido practicar, a notificación 

farase por medio dun anuncio no “Boletín Oficial do 

Estado”. 

 

Así mesmo, previamente e con carácter facultativo, as 

administracións poderán publicar un anuncio no boletín 

oficial da Comunidade Autónoma… 

 

 

 

 

 

  



A PROBA I 

   FASE DILIXENCIAS 

PREVIAS 

 
 Cándo: antes do prego de cargos 

 

 Quén decide: o instrutor 

 

 Prazo: 1 mes (ampliable) 

 

 
 

 

 

  FASE PRÁCTICA DE 
PROBAS  

(art. 24 e 25 RRD)  
 

 Cándo: despois das alegacións ó 
prego de cargos 

 Quén decide: o instrutor, de oficio 
ou a instancia de parte 

 Prazo: 1 mes 

 

PERÍODO EXTRAORDINARIO 
DE PROBA 

(art. 77 Lei 39/2015) 

 Prazo: 10 días 

 Quén decide: o instrutor, de oficio 

ou a instancia de parte 

 
 

 
 

  



A PROBA II 

 Art. 77 Lei 39/2015: 

 

2. Cando a administración non teña por certos os feitos alegados polos 

interesados ou a natureza do procedemento o esixa, o instrutor do 

mesmo acordará a apertura dun período de proba por un prazo non 

superior a trinta días nin inferior a dez días. Así mesmo, cando o 

considere necesario, o instrutor, a petición dos interesados, poderá 

decidir a apertura dun período extraordinario de proba por un prazo 

non superior a 10 días.  

 

3. O instrutor do procedemento só poderá rexeitar as probas propostas 

polos interesados cando sexan manifestamente improcedentes ou 

innecesarias, mediante resolución motivada. 



A PROBA III 

 

 Art. 77.1 Lei 39/2015: 

 

Os feitos relevantes para a decisión dun procedemento 

poderán acreditarse por calquera medio de proba 

admisible en Dereito, cuxa valoración farase de acordo 

cos criterios establecidos na Lei 1/2000, do 7 de xaneiro 

de axuizamento civil. 

 



A PROBA IV 

 Art. 78 Lei 39/2015: 

1. A Administración comunicará aos interesados, con antelación 
suficiente, o inicio das actuacións necesarias para a realización 
das probas que se admitisen. 

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

 

 Artigo 25 RRD: 

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. 



A PROBA V 
actas/informes da Inspección Educativa 

  
 Art. 77.5 Lei 39/2015: 

 

Os documentos formalizados polos funcionarios aos 

que se recoñeza a condición de autoridade e nos que, 

observándose os requisitos legais correspondentes 

recollan os feitos constatados por aqueles farán proba 

destes salvo que se acredite o contrario. 



A PROBA VI 
informes doutros órganos administrativos 

  
 Art. 77.6 Lei 39/2015: 

Cando a proba consista na emisión dun informe dun órgano 

administrativo, organismo público ou Entidade de dereito 

público, entenderase que este ten carácter preceptivo. 

 

 Art. 80.3 Lei 39/2015 

De non emitirse o informe no prazo [...] poderán proseguirse as 

actuacións salvo cando se trata dun informe preceptivo, en cuxo 

caso se poderá suspender o transcurso do prazo máximo legal 

para resolver o procedemento nos termos establecidos na letra 

d) do apartado 1 do artigo 22. 



O TRÁMITE DE AUDIENCIA  

 

Art. 82 Lei 39/2015: 

1. Instruídos os procedementos, e inmediatamente antes de 

redactar a proposta de resolución, poñeranse de manifesto aos 

interesados ou, de ser o caso, aos seus representantes, para o 

que se terán en conta as limitacións previstas se é o caso na Lei 

19/2013, do 9 de decembro. 

3. Se antes do vencemento do prazo os interesados 

manifestan a súa decisión de non efectuar alegacións nin 

achegar novos documentos ou xustificacións, terase por 

realizado o trámite. 

 



A PROPOSTA DE RESOLUCIÓN  
(Art. 87 Lei 39/2015) 

2. ...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 documentos e informacións que estimen 

pertinentes. 

ÚLTIMO PARÁGRAFO DA PROPOSTA RESOLUCIÓN 

<<Así mesmo, indícolle que se lle pon de manifesto o procedemento, aínda 
que, ao fío disto, tamén lle comunico que logo do trámite de vista só se 
incorporaron ao expediente as súas alegacións ao trámite de vista e esta 
proposta de resolución. En calquera caso, se vostede o desexa, no prazo de 
10 días a contar desde notificación da proposta de resolución poderá 
solicitar a este/a instrutor/a a vista do expediente. De ser o caso, o prazo 
para presentar alegacións entenderase suspendido desde a presentación da 
súa solicitude e ata a vista do expediente na data que se lle comunicará logo 
da súa solicitude>> 

 



A PROPOSTA DE RESOLUCIÓN  
(Art. 87 Lei 39/2015) 

 

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, de ser 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 provisionais que, de 

ser o caso, se tivesen adoptado.  



  A PROPOSTA DE RESOLUCIÓN: contido 

 Feitos probados 

 Valoración da proba 

 Denegación proba 

 Fixar responsabilidades 

 Determinar a falta cometida 

 Propoñer sanción 

 Pronunciamento sobre as medidas provisionais 

 Indicar a posta de manifesto do expediente e 

prazo para alegacións 

 

 

 

 



  A PROPOSTA DE RESOLUCIÓN: 

 estrutura e contido: 
I. ANTECEDENTES DE FEITO 

 Simple relatorio das fases dos procedemento 

II. FEITOS PROBADOS 

 Feitos probados e porqué: valoración da proba 

 Fixar responsabilidades nos feitos  

III. FUNDAMENTOS DE DEREITO 

 Denegación da proba 

 Determinar a falta cometida 

 Fixar a responsabilidade: propoñer a sanción 

 Pronunciamento sobre as medidas provisionais 

IV. PROPOSTA 
 Resumo final: infraccións e sancións 

V. INFORMACIÓN ALEGACIÓNS E VISTA EXP. 

   
 

 



ACTUACIÓNS COMPLEMENTARIAS 

 Art. 87 Lei 39/2015: 

 

Antes de ditar resolución, órgano competente para resolver poderá 

decidir, mediante acordo motivado, a realización das actuacións 

complementarias indispensábeis 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, concedéndolles un prazo de 7 días para formular as 

alegacións que teñan por pertinentes tras a 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. 



ACTUACIÓNS COMPLEMENTARIAS 

 Art. 27.3 RRD 

...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. 

 

 Art. 29 RRD 

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. 

 



A RECUSACIÓN 
 

 Art. 70 Lei 39/2015: 

As cuestións incidentais que se susciten no 

procedemento, incluso as que se refiran á nulidade 

de actuacións, non suspenderán a tramitación 

daquel, salvo a recusación. 

 

 Art. 193 Lei 2/2015, do emprego público de Galicia 

A presentación de recusación non supoñerá a 

suspensión do procedemento. 

 



A participación dos interesados 

 Art. 75.3 Lei 39/2015: 

 

Os actos da instrución que requiran a intervención 

dos interesados terán que practicarse da forma 

que resulte máis conveniente para eles e sexa 

compatible, na medida do posible, coas súas 

obrigas laborais e profesionais. 



Finalizar o procedemento 

disciplinario 



POSIBLE CONTIDO DA RESOLUCIÓN (I) 

  
 

 

 

1)Declara probados uns feitos 
constitutivos de infracción e impón 
unha ou varias sancións. 

 

 



POSIBLE CONTIDO DA RESOLUCIÓN (II) 

  
 

 

2) Desistencia da administración 
 

 

Art. 93 Lei 39/2015: 

 Nos procedementos iniciados de oficio, a 

administración poderá desistir, motivadamente, 

nos supostos e cos requisitos previstos nas leis. 
 



POSIBLE CONTIDO DA RESOLUCIÓN (III) 

  
 

 

3) A caducidade: 

  se o procedemento dura máis de 1 ano 
 

Art. 95 Lei 39/2015: 

Nos casos nos que sexa posible a iniciación dun novo 

procedemento por terse producido a prescrición, poderán 

incorporarse a este os actos e trámites cuxo contido se tivese 

mantido igual de non producirse a caducidade. En todo caso, 

no novo procedemento deberán cumprimentarse os trámites 

de alegacións, proposición de proba e audiencia ao interesado. 

 



POSIBLE CONTIDO DA RESOLUCIÓN (IV) 

 
 

 

4) A indemnización por danos e perdas 

Art. 90.4 Lei 39/2015: 

Cando as condutas sancionadas tivesen causado danos ou prexuízos 

ás administracións e a contía destinada a indemnizar estes danos non 

tivese quedado determinada no expediente, fixarase mediante un 

procedemento complementario, cuxa resolución será inmediatamente 

executiva. 

Art. 28 Lei 40/2015: 

As responsabilidades administrativas que se deriven da comisión 

dunha infracción serán compatibles coa esixencia ao infractor da 

reposición da situación alterada por el mesmo ao seu estado orixinario, 

así como a indemnización polos danos e prexuízos causados, que será 

determinada e esixida polo órgano ao que corresponda o exercicio da 

potestades sancionadora. 

 

 



POSIBLE CONTIDO DA RESOLUCIÓN (V) 

  
 

 

5) Sobresemento: 
 

• Extinción da responsabilidade disciplinaria:  

 prescrición. 

  perda da condición de funcionario. 

• Inexistencia de responsabilidades 

 Feitos non probados 

 Feitos probados pero non responsable 

 Feitos probados pero non infracción administrativa 



 

FINALIZACIÓN DO PROCEDEMENTO POLO 

INSTRUTOR/A 
 Art. 89.1 Lei 39/2015: 

1. O órgano instrutor resolverá a finalización do procedemento, 
con arquivo 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 puidesen 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 puidese identificar á persoa ou persoas 
responsábeis 

e) Cando se conclúa, en calquera momento, que hai prescrición 

 

3. [...] 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. 



 

FINALIZACIÓN DO PROCEDEMENTO SEN 

PROCEDEMENTO  I 
 

 

Art. 85.1 Lei 39/2015: 

 

 Iniciado un procedemento sancionador, se o 

infractor recoñece a súa responsabilidade, 

poderá resolverse o procedemento coa 

imposición da sanción que proceda. 

 



 

FINALIZACIÓN DO PROCEDEMENTO SEN 

PROCEDEMENTO  II 
 

 

Art. 64.2.f Lei 39/2015: 

Indicación do dereito a formular alegacións e á 

audiencia no procedemento e dos prazos para o seu 

exercicio, así como indicación de que, no caso de non 

efectuar alegacións no prazo previsto sobre o contido 

do acordo de incoación, este poderá ser considerado 

proposta de resolución cando conteña un 

pronunciamento preciso acerca da responsabilidade 
imputada. 



AS CUESTIÓNS 
ELECTRÓNICAS 



AS CUESTIÓNS ELECTRÓNICAS 
a sinatura electrónica 

• Artigo 36.1 Lei 39/2015 

 

Os actos administrativos produciranse por 

escrito a través de medios electrónicos, a 

menos que a súa natureza esixa outra 

forma máis adecuada de expresión e 
constancia. 

 

 



AS CUESTIÓNS ELECTRÓNICAS 

o expediente electrónico 

 

• Artigo 36.1 Lei 39/2015 

 

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. 

 



AS CUESTIÓNS ELECTRÓNICAS 

a notificación electrónica I 

 

• Artigo 41.1  Lei 39/2015 

 

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 practicarse 

por medios electrónicos 

 



AS CUESTIÓNS ELECTRÓNICAS 

a notificación electrónica II 
(art. 43 Lei 39/2015) 

2 MEDIOS: 

 1.- Comparecencia na sede electrónica 

 2. – A través da dirección habilitada única 

Aplicación informática notific@ 

NOTIFICACIÓN VÁLIDA: 

• Cando se produza o acceso ao contido 

• Cando transcorran 10 días naturais desde 

a posta a disposición 



AS CUESTIÓNS ELECTRÓNICAS 

a notificación electrónica III 

Art. 42 Lei 39/2015 

1.- Todas as notificacións que se practiquen en 

papel deberán ser postas a disposición do 

interesado na sede electrónica…para que poidan 

acceder ao contido daquelas de forma voluntaria 

 

3.- Cando o interesado accedese ao contido da 

notificación en sede electrónica, ofreceráselle a 

posibilidade de que o resto de notificacións se 

poidan realizar a través de medios electrónicos. 



O RÉXIME 

DISCIPLINARIO E A LEI 

40/2015 

  
 

 



PARTES DA LEI 40/2015 APLICABLES AO 

RÉXIME DISCIPLINARIO 

 

 

• A RECUSACIÓN E A ABSTENCIÓN 
 (artigos 23 e 24) 

 

 

 



PARTES DA LEI 40/2015 APLICABLES AO 

RÉXIME DISCIPLINARIO 

PRINCIPIOS DA POTESTADE SANCIONADORA 
(Artigos 25 a 30) 

• Principio de legalidade 

• Irretroactividade 

• Principio de tipicidade 

• Responsabilidade 

• Principio de proporcionalidade 

• Prescrición 

• Concorrencia de sancións 

Artigo 25.3: As disposición deste capítulo serán extensivas ao 

exercicio polas administración públicas da súa potestade 

disciplinaria respecto do persoal ao seu servizo, calquera que 

sexa a natureza xurídica da relación de emprego. 

 



PARTES DA LEI 40/2015 APLICABLES AO 

RÉXIME DISCIPLINARIO 

PRINCIPIO DE LEGALIDADE 
(art. 25) 

1.- A potestade sancionadora das administracións públicas 
exercerase cando teña sido expresamente recoñecida por unha 
norma de rango de lei, con aplicación do procedemento previsto 
para o seu exercicio e de acordo co establecido nesta Lei e na Lei 
do procedemento administrativo común das administracións 
públicas 

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

 



PARTES DA LEI 40/2015 APLICABLES AO 

RÉXIME DISCIPLINARIO 

PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDADE 
(art. 26) 

 

1.- Serán de aplicación as disposicións sancionadoras vixentes no 
momento de producirse os feitos que constitúan a infracción 
administrativa. 

 

2.- As disposicións sancionadoras producirán efecto retroactivo 
en canto favorezan ao presunto infractor ou ao infractor... 

 



PARTES DA LEI 40/2015 APLICABLES AO 

RÉXIME DISCIPLINARIO 

PRINCIPIO DE TIPICIDADE 
(art. 27) 

 

1.- Só constitúen infraccións administrativas as vulneracións do 
ordenamento xurídico previstas como tales infraccións por unha lei... 

2.- Unicamente pola comisión de infraccións administrativas poderán 
impoñerse sancións que, en todo caso, estarán delimitadas pola lei. 

3.- As disposición regulamentarias de desenvolvemento poderán 
introducir especificacións ou graduacións do cadro de infraccións e 
sancións… 

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

 



PARTES DA LEI 40/2015 APLICABLES AO 

RÉXIME DISCIPLINARIO 

PRINCIPIO DE RESPONSABILIDADE 
(art. 28) 

 

1.- Só poderán ser sancionadas polos feitos constitutivos de infracción 
administrativa as persoas [...] que resulten responsables a título de 
dolo ou culpa. 

2.- As responsabilidades administrativas que se deriven da comisión 
dunha infracción serán compatibles coa esixencia ao infractor da 
reposición da situación alterada por el mesmo ao seu estado 
orixinario, así como a indemnización polos danos e prexuízos causados, 
que será determinada e esixida polo órgano ao que corresponda o 
exercicio da potestades sancionadora. 



PARTES DA LEI 40/2015 APLICABLES AO 

RÉXIME DISCIPLINARIO 

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDADE 
(art. 29) 

Na imposición das sancións polas administración públicas deberá observarse a 
debida idoneidade e necesidade da sanción a impoñer 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 da conduta infractora. 

c) A natureza dos prexuízos causados. 

d) A reincidencia. 

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

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

 

 



PARTES DA LEI 40/2015 APLICABLES AO 

RÉXIME DISCIPLINARIO 

PRESCRICIÓN DAS INFRACCIÓNS 
(art. 29) 

 Faltas leves: 6 meses 

 Faltas graves: 2 anos 

 Faltas moi graves: 3 anos 
 

 

 

 

 

 

INICIO: Desde que se cometeu a infracción 

REANUDACIÓN: Se o expediente está paralizado máis dun mes 

INTERRUPCIÓN: Co inicio do procedemento 

FALTA CONTINUADA: Desde que finaliza a conduta infractora 



PARTES DA LEI 40/2015 APLICABLES AO 

RÉXIME DISCIPLINARIO 

PRESCRICIÓN DAS SANCIÓNS 
(art. 30) 

 Faltas leves:  1 ano 

 Faltas graves: 2 anos 

 Faltas moi graves: 3 anos 
 
 
 
 
 
 

INICIO: - Desde o día que sexa executable a sanción  

       ou transcorrese  o prazo para executala 

- Desestimación presunta recurso de alzada: desde  

o día seguinte ao que finalice o prazo para resolver  

REANUDACIÓN: Se o procedemento está paralizado máis dun mes 

INTERRUPCIÓN: Desde a iniciación do execución,  

   con coñecemento do interesado 



PARTES DA LEI 40/2015 APLICABLES AO 

RÉXIME DISCIPLINARIO 

PRINCIPIO DE CONCORRENCIA 
(art. 31) 

 

 

1.- Non poderán sancionarse os feitos que o teñan sido penal ou 
administrativamente, nos casos en que se aprecie identidades de 
suxeito, feito e fundamento. 



A EXECUCIÓN 
DAS SANCIÓNS 



A EXECUCIÓN DAS SANCIÓNS 
(art. 90.3 Lei 39/2015 e art. 196.3 LEPG) 

1.- Cando sexa firme en vía administrativa 

 

2.- Tampouco cando, firme en vía administrativa, 
o interesado manifesta a intención de 
interpoñer recurso contencioso 

 

3.- Mentres non se execute, cabe manter as 
medidas provisionais 

 
Hai que dicilo expresamente na 

resolución 



O PROCEDEMENTO 

DISCIPLINARIO 

LOGO DA LEI 39/2015 
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