
 

 

SINDICATO PROFESIONAL DE XUSTIZA SPJ-USO.   SINDICATO MAIORITARIO NA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA. 

A CORUÑA: Roberto 617685531 –  Javier 610822272 - Belén 622216341    FERROL: Manu 678514555   SANTIAGO: Manuel  Tejada 654737422   

LUGO: Rodrigo 605739886     OURENSE: Fran 660450226 – Alberto 657124727     PONTEVEDRA: Nilo 615496257   

  VIGO: Julio 600292730 - Yoli 655770994 – Sol 687939335   Mail spjusogalicia@facuso.es   Blogue http://spjusogalicia.com  

ACLARACIÓNS E PRECISIÓNS IMPORTANTES SOBRE A FORMACIÓN 

RETRIBUÍDA MEDIANTE PROLONGACIÓN DE XORNADA DOS NOVOS 

FUNCIONARIOS (TITULARES E INTERINOS). 

As titorías retribuídas para formación é unha histórica reivindicación comandada dende hai 
anos por SPJ-USO, que por fin vé a luz, e faise mediante  prolongacións de xornada por un 
mes prorrogable a 2 meses (en casos xustificados) con preferencia entre funcionarios do 
mesmo órgano (de haber varios interesados será o letrado o que propoña a un dos 
solicitantes) e a solicitude motivada do letrado que se  remitirá á Dirección Xeral de 
Xustiza, baseada na chegada de funcionarios sen experiencia ou similar, e na que se 
proporá ó candidato á prolongación.  

A solicitude poderase remitir vía mail á DXX a Santiago: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal 

ACLARACIÓNS ÁS PROLONGACIÓNS DE XORNADA: 

As prolongacións de xornada están reguladas: 

- No artigo 500 da LOPX 
- No artigo 11 do Real Decreto 1.909/2000 
- E na Instrucción da Dirección Xeral de Xustiza de 13/06/2017 

- A prolongación de xornada implica a realización dun traballo suplementario 
(formación) e unha xornada laboral de: 

- 40 horas semanais en cómputo mensual na xornada de inverno.  

-  37 HORAS E MEDIA semanais na xornada de verán. 

- Semana grande: para cumprir coa prolongación hai que facer ½ hora 
máis sobre as 5 da xornada reducida, é dicir, un mínimo 5 HORAS E 
MEDIA diarias.   

- Aínda que os funcionarios que fagan prolongación de xornada estén 

desempeñando unha substitución vertical, pagaráselle a prolongación 

polo corpo de orixe. 

- Ó rematar a prolongación deberase remitir “certificación mensual do 

LAX que acredite a realización do traballo vía mail. 

- Se houbera rotación de persoal que realiza a medida dentro do periodo 

sinalado, deberase comunicar esta circunstancia antes do día 20 do mes 

anterior ó que corresponda, e non se admitirán cambios de persoal que 

non fosen previamente autorizados mediante resolución da DXX. 

A retribución da prolongación de xornada é  a seguinte:  

Xestores: 330,56 euros – Tramitación: 270,46 euros – Auxilio 240,40 euros 

SPJ-USO: Sindicato Maioritario na Xustiza Galega – FEITOS, non palabras!!! 
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