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A CARREIRA PROFESIONAL ECONÓMICAMENTE 

 

o Forenses: 2.515,68 euros/ano por cada grado 
o Xestores: 1.760,64 euros/ ano por cada grado. 
o Tramitadores: 1.135,44 euros/ano por cada grado. 
o Auxilios: 963.72 euros/ano. 

 As ditas cantidades divídense en 12 pagas, e actualízanse anualmente  coa 
porcentaxe de suba que se estableza para as retribucións anuais. 

 

            REQUISITOS DE ANTIGUEDADE 
 

GRADO 1 recoñecido DENDE  o 5º ano de servizos  prestados. (EFECTOS 31/12/2019)  
 

GRADO 2  acceso extraordinario dende o 2 semestre de 2021 con 11 anos de 
servizos prestados  

 

CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN 

Soamente será necesario acreditar un deles para este recoñecemento : 

(lembremos que a carreira ten efectos económicos  desde o 01/01/2020 ) todo 

o que acreditemos debe estar recoñecido a 31/12/2019 

 

1– Formación continuada: (A suma de todos os cursos terá un mínimo de 40 ho ras). 
Inclúense os cursos de lingua galega (iniciación, p erfeccionamento, medio ou superior) e, 
por outra banda, non se especifica ningunha antigüi dade de calquera dos cursos que se 
admitan. 
 
2- Realización de todos os cursos de doutoramento, master, etc 
 
3- Publicación de traballos científicos 

% ANUAL 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
FORENSES 20%  66.6% 100% 25% 50% 75% 100% 25% 
XESTORES 22% 66,6% 100% 25% 50% 75% 100% 25% 

TRAMITADORES 33% 100% 33,3% 66,6% 100% 33,3% 66,6% 100% 
AUXILIOS 33% 100% 33,3% 66,6% 100% 33,3% 66,6% 100% 

€ MES A MES 2020  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
FORENSES 41.92 139.62 209.64 262.05 314,46 366.87 419,28 471,69 
XESTORES 32,27 97.71 146.72 183.4 220,08 256.76 293,44 330,12 

TRAMITADORES 31.22 94.62 126.12 157,63 189,24 220,74 252,25 283,86 
AUXILIOS 26.50 80.31 107.05 133,79 160,62 187,36 214,10 240,93 
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4- Dous anos de funcións de dirección, subdirección, xefatura de servizo, xefatura 
de sección.  
 
5- Dous anos en situación de excedencia por coidado de fillos e familiares 
(acreditado mediante certificación na que conste a data de inicio e fin desta situación),  ou 
nunha situación en que o/a empregado/a público/a, e stando exento/a de desempeñar as 
funcións inherentes ao seu nomeamento, desenvolva a ctividades ou funcións de interese 
xeral ou público ou de carácter representativo. 
 
6- Nomeamento, e participación na totalidade do proce so, como membro dalgún 

tribunal cualificador de procesos selectivos ou de provisión de postos  
 
7-  Dous anos de servizos prestados en postos de traballo que, polas súas especiais 

características de illamento, soidade ou distancia con centros de formación, 
amosen dificultades para a realización de actividad es formativas. 
 

PROCEDEMENTO DE PETICIÓN VOLUNTARIA NO OPAX 
 
1- O persoal solicitante deberá cubrir a súa solicitud e a través do formulario electrónico 
dipoñible na OPAX  , acceso con calquera medio de firma electrónica ( dni , tarxeta 
identificación persoal,   certificado fnmt, etc.pod emos acceder desde o posto de traballo ou 
domicilio,  tendo lector de tarxetas. 
 
2-Unha vez realizada a identificación na OPAX, o solicitante deberá seleccionar a opción 
correspondente a Traxectoria Profesional . O sistema informático informará á persoa 
solicitante se cumpre ou non os requisitos de acces o segundo os datos que obran neste. 
 
3-No caso de que o sistema informe de que non se reúnen os requisitos de acceso, a 
persoa solicitante, poderá acreditar que os cumpre, se é o caso, anexando a oportuna 
documentación acreditativa á propia solicitude. 
 
ACLARACIÓN  Se temos recoñecido algúns dos requisitos de avali ación no noso 
expediente, non será necesario actualizar nada máis , unha vez que enchamos a solicitude 
o programa diranos se cumprimos cos requisitos de a cceso, se non os cumprísemos, 
entón é  cando debemos achegar un dos requisitos vá lidos . Posteriormente, cando xa 
teñamos recoñecido o grao 1 poderemos achegar máis requisitos para os seguintes graos . 
 

“Outro obxetivo acadado por SPJ-USO”  

CARREIRA PROFESIONAL, FEITOS NON PALABRAS  

SEGUIMOS TRABALLANDO POR TODOS Os COMPAÑEIR@S DA XUSTIZA 

GALEGA 


