
CIRCULAR  13/2004 Data: 5/5/2004 

ASUNTO: INSTRUCCIÓNS SOBRE SEGUIMENTO DAS PRAZAS DOTADAS 
E DO SEU ESTADO DE OCUPACIÓN NO CADRO DE PERSOAL DAS 
INSTITUCIÓNS SANITARIAS DO SERGAS. 

ORIXE: DIRECCIÓN XERAL DA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS         
DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE. 
ÁMBITO: INSTITUCIÓNS SANITARIAS DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE. 

 
 
A Circular do 24 de xaneiro de 1992 da Dirección Xeral de Recursos 

Humanos sobre cobertura e seguimento de cadros de persoal do Servizo 
Galego de Saúde, configurábase como desenvo lvemento do disposto na Orde 
de 23 de xaneiro de 1992, da Consellería da Presidencia, Relacións 
Institucionais e Administración Pública, pola que se establece o procedemento 
para a cobertura e o seguimento do cadro de persoal do SERGAS.  
 

Actualmente a Lei 7/2003, de 9 de decembro, de ordenación sanitaria de 
Galicia, no apartado 1 do artigo 60 di que: “O instrumento técnico de 
ordenación do persoal do Servizo Galego de Saúde é o cadro de persoal, 
recollido no anexo de persoal das correspondentes leis de orzamentos da 
Comunidade Autónoma. A totalidade dos postos de traballo de carácter 
estructural do Servizo Galego de Saúde, con independencia do seu réxime 
xurídico ou retributivo, estarán consignadas nel, desagregadas no eido da 
categoría profesional”. E, máis adiante, no apartado 3 do devandito artigo 
disponse que lle corresponde ao Servizo Galego de Saúde “a xestión e 
modificación dos cadros de persoal coas limitacións establecidas nas 
disposicións orzamentarias en vigor”. 
 

Tanto a pertinente adaptación do cadro de persoal á normativa vixente 
cómo a experiencia acumulada nos anos transcorridos, así como os avances 
experimentados nas técnicas e soportes de comunicación, aconsellan revisar a 
regulación do seguimento dos cadros de persoal dos centros sanitarios do 
SERGAS. En consecuencia, a Dirección Xeral da División de Recursos 
Humanos do Servizo Galego de Saúde dicta as seguintes  

INSTRUCCIÓNS: 

PRIMEIRA.- Obxecto e ámbito de aplicación: 
 

Esta circular ten por obxecto regular a xestión dos cadros de persoal de 
todas as institucións sanitarias dependentes do SERGAS establecidas como 
centros de gasto diferenciados. 
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SEGUNDA.- Táboa do cadro de persoal: 
 

O cadro de persoal de cada centro estructúrase como unha táboa referida 
á situación do estado de ocupación das prazas do centro no último día de cada 
mes, na que se incluirán: 
 

1.- A dotación de prazas existentes na data indicada, así como as 
modificacións de prazas por expedientes aprobados e resoltos con efectos no 
mes de referencia. 

2.- Os códigos orzamentarios das prazas das diferentes categorías de 
persoal do centro, que figurarán nas filas da táboa ordenados de conformidade 
coas agrupacións establecidas no Anexo de persoal da lei de orzamentos da 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

3.- As distintas situacións posibles do estado de ocupación das prazas, 
que se reflectirán en campos (columnas) diferenciados na táboa e que se 
cumprimentarán de conformidade co disposto nestas Instruccións. 
 

TERCEIRA.- Información sobre prazas dotadas: 
 

Os campos (columnas) da táboa que conteñen información sobre 
dotación de prazas no Anexo inicial, Anexo anterior, Expedientes de 
modificación resoltos e Anexo actual, non serán dispoñibles para os centros. 
De existir algunha puntualización ou discrepancia cos datos que figuren neses 
campos, o centro farao saber á División de Recursos Humanos, polo medio que 
se considere oportuno, sen que en ningún caso poidan modificarse eses datos 
na táboa que lles fose enviada. 
 

CUARTA.- Códigos orzamentarios (filas da táboa): 
 

A ordenación e as denominacións dos códigos orzamentarios do Anexo 
de persoal de cada centro, así como as agregacións parciais e totais dos 
mesmos e as filas con fórmulas de control ou similares que poidan figurar na 
táboa, non poderán ser tampouco modificadas polo centro implicado, debendo 
comunicar, polo medio que se considere oportuno, á División de Recursos 
Humanos, calquera puntualización ós datos que figuren na táboa. 
 

QUINTA.- Situacións de ocupación:  
 

1.- As posibles situacións de ocupación que se contemplen como campos 
(columnas) na táboa, agruparanse nos tres bloques diferenciados que a 
continuación se describen: 
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Bloque 1º.- Prazas de Anexo orzamentario que teñen asignado 
persoal estable: 
 

Dentro deste bloque poderanse distinguir catro grupos de situacións, A), 
B), C) e D) , tal e como se expón a continuación: 
 

A) Casos de praza con propietario (incluíndo prazas de xefatura con 
propietario). 

 
B) Casos de praza básica sen propietario asignada a un interino.  
 
C) Casos de praza básica sen propietario asignada a un titular do 

sistema.  
 
D) Casos de praza de xefatura asignada por libre designación.  
 

Bloque 2º.- Prazas de Anexo orzamentario vacantes, non asignadas e 
desocupadas. (“vacantes puras”) 
 

Bloque 3º.- Postos fóra de cadro do Anexo de persoal. 
 

2.- A División de Recursos Humanos concretará os rótulos e descrición 
dos campos (columnas) da táboa que deberán cumprimentar os centros. O 
resto das columnas (campos) que poidan figurar na táboa serán campos 
resumo ou sintéticos, dispoñibles só para a División de Recursos Humanos e 
que non deberán ser modificados polos centros. 
 

SEXTA.- Criterios sobre a delimitación das ausencias, presenzas  e 
reservas de praza na cumprimentación da táboa: 
 
 1.- A regra xeral para a cumprimentación dos estados de ocupación do cadro 
de persoal será a de considerar temporalmente ausente ó persoal asignado a unha 
praza cando non perciba retribucións con cargo a esa praza e manteña un dereito de 
reserva sobre o posto de traballo. A senso contrario, entenderase a presenza na 
praza do profesional asignado a ela cando perciba as retribucións propias da praza –
agás casos excepcionais como a percepción de trienios para algunhas situacións 
especiais de ausencia-.  
 
 En xeral, a consideración de ausencia temporal coincidirá coa declaración 
dalgún tipo de situación administrativa para o profesional implicado. As situacións de 
incapacidade temporal, permiso de maternidade, reducción de xornada, permiso sen 
soldo non superior a tres meses e outras de carácter similar non significarán 
ausencia temporal para os efectos da cumprimentación da táboa. 



 

 4 
 

 
2.-Tamén como regra xeral para os casos de nomeamentos de libre 

designación en xefaturas ou postos directivos, na cumprimentación da táboa e 
sen prexuízo do dereito de reserva que puidera corresponder, as únicas 
ausencias que se traducirán en reservas efectivas de prazas serán aquelas nas 
que o profesional pase a ocupar un posto de directivo no propio centro ou ben 
se ausente do centro de xestión de que se trate, sempre que manteña un 
dereito de reserva sobre a praza que ocupaba. 
 

SÉTIMA.- Adaptación dos criterios para as prazas de persoal non 
estatutario: 
 

No caso do persoal en formación, seguirase a convención de entender 
que a situación normal é a ocupación interina da praza. En calquera caso, as 
prazas destinadas ao persoal sanitario en formación irán agrupadas 
separadamente nun bloque á fin da táboa. 
 

Tamén irán separadamente á fin da táboa as prazas de persoal sanitario 
dotadas en virtude do correspondente concerto coas Universidades, 
entendéndose que, no caso máis habitual, estas prazas serán ocupadas por 
titulares “en propiedade”. 
 

Para o resto das prazas non estatutarias –persoal funcionario, laboral, 
eclesiástico, ...- a adaptación dos criterios de cumprimentación derívase en 
xeral de forma obvia do seu réxime xuríd ico. 
 

OITAVA.- Delimitación dos “efectivos”: 
 

O termo “efectivos” designa o total de prazas dun código, ou agrupación 
de códigos, dotadas no Anexo orzamentario actualizado, ocupadas por persoal 
en activo na data de referencia. As cifras de efectivos poderanse utilizar para 
referirse ao número de profesionais activos nas prazas do cadro de persoal dos 
centros, coas correccións ás que se aluden nos apartados 3 e 4 da instrucción 
novena. 
 

Na táboa aparecerá un campo (columna) no que unha fórmula 
matemática calculará os efectivos como suma dos números que figuren nos 
pertinentes campos que recollen o estado de ocupación das prazas. Este 
campo (columna “Efectivos”) non será dispoñible para os centros, polo que 
calquera puntualización ou discrepancia cos valores que aparezan na táboa 
deberán ser oportunamente comunicados á División de Recursos Humanos. 
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NOVENA.- Outros casos de ocupación de prazas:  
 

1.- Os supostos coñecidos como “substitución de funcións” tales como 
ocupación por novo modelo de praza de cota, enfermeiros ou auxiliares 
substituídos por técnicos especialistas, etc., deben ser anotados na fila 
correspondente ao código da praza do profesional substituído, pero informando 
ao pé de táboa, nun apartado de “Observacións”, sobre a categoría profesional 
(código orzamentario) que correspondería á ocupación efectiva.  
 

2.- No caso dos técnicos especialistas, (código S-C-01) desagregarase en 
“Observacións” a fila pertinente da táboa nas distintas especialidades (técnico 
especialista en radioloxía, técnico especialista de laboratorio, etc..), cubrindo as 
filas necesarias de conformidade cos criterios xerais da táboa. 

 
3.- En Atención Primaria, as prazas sanitarias de persoal de cota e zona 

poden levar aparelladas praza de funcionarios A.P.D. (asistencia pública 
domiciliaria), de xeito que se deben anotar as ocupacións en todas as filas 
pertinentes. 

A ese respecto e para efectos de cómputo estatístico, débese ter en conta 
que, para que a cifra do total de efectivos proporcione unha aproximación ao 
número de profesionais activos nas prazas do cadro, cómpre descontar esas 
duplicidades ademáis das prazas acumuladas que se mencionan no apartado 
seguinte. 

 
4.- No que se refire á acumulación de prazas de cota, a praza que se 

acumula á principal irá anotada na columna pertinente habilitada para estes 
efectos, agás no caso en que a acumulación sexa resultante dunha sentencia 
xudicial declaratoria de posesión das dúas prazas, caso no que se anotará a 
dobre posesión na columna que corresponda. 

Tamén a este respecto e para efectos de cómputo estatístico débese ter 
en conta que, para que a cifra do total de efectivos proporcione unha 
aproximación ao número de profesionais activos nas prazas do cadro, cómpre 
descontar esas acumulacións. 
  

DÉCIMA.- Secuencia temporal da cumprimentación: 
 

 Pola División de Recursos Humanos do SERGAS remitirase a cada 
centro sanitario de gasto, antes de rematar cada mes, en soporte informático a 
través do correo electrónico, a táboa referida á situación do cadro de persoal do 
centro no último día do mes anterior. 
 

Unha vez recibida a táboa, o centro respectivo dispoñerá de tres días 
hábiles para devolvela, debidamente cuberta e actualizada, á División de 
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Recursos Humanos, no mesmo soporte e por correo electrónico, sen prexuízo 
da súa posterior remisión en soporte papel por correo ordinario. 

 
Para estes efectos, o Centro de Servizos Tecnolóxicos adscrito ao 

Servizo de Informática do SERGAS, facilitará no inicio do proceso de 
implantación destas Instruccións a adecuación da aplicación informática de 
persoal e nóminas á captación da información para unha axeitada 
cumprimentación da táboa. 
 

UNDÉCIMA.- Remisión ás Direccións Provinciais do Sergas: 
 

 Logo de recibir e validar a información de cada centro, a División 
de Recursos Humanos remitirá mensualmente a cada Dirección Provincial do 
SERGAS unha copia das táboas actualizadas dos cadros de persoal dos 
centros sanitarios de gasto adscritos á provincia de que se trate. 
 

DUODÉCIMA.- Unicidade da información: 
 
1.- As situacións de ocupación de prazas dun centro que puideran non se 

ver reflectidas na táboa cuberta conforme a estas Instruccións, deberán ser 
oportunamente comunicadas polo centro á División de Recursos Humanos. 
 

2.- Unha vez validada pola División de Recursos Humanos, a información 
mensual sobre prazas dotadas e sobre efectivos dos centros sanitarios do 
SERGAS derivada das táboas do cadro de persoal que se regulan nesta 
Circular, será a que se utilice no Servizo Galego de Saúde para os efectos de 
xestión administrativa e estatística. 
 

DÉCIMO TERCEIRA.- Aplicación efectiva: 
 

 1.- Os procedementos administrativos, promovidos polas diferentes 
institucións sanitarias do SERGAS e que deba resolver a División de Recursos 
Humanos, que interesen á dotación das prazas ou ás diversas situación de 
ocupación reflectidas nas diferentes columnas da táboa do cadro de persoal do 
propio centro de xestión, non se tramitarán, ou suspenderase a súa tramitación, 
mentres non estea debidamente actualizado e validado o estado de ocupación 
do cadro de persoal ao que se refire a presente circular. 
 

  2.- A presente Circular producirá efectos a partir do día 5 de maio 
de 2004. Non obstante, a División de Recursos Humanos remitirá aos centros 
sanitarios de gasto nun primeiro envío as táboas correspondentes aos meses 
de xaneiro, febreiro e marzo de 2004 para que sexan cubertas de conformidade 
co previsto nesta Circular. 
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 3.- Queda sen efecto o disposto na Circular do 24 de xaneiro de 
1992, así como calquera outras anteriores en canto se opoñan ou contradigan 
o procedemento descrito na presente Circular. 

 
 Santiago de Compostela, a 5 de maio de 2004. 
O DIRECTOR XERAL DA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS, 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Asdo.- J. Ignacio Lema Piñeiro. 


