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Levamos dous anos dende que CCOO chegara a un acordo coa Dirección Xeral de Función 

Pública (DXFP) e coa Consellería de Medio Rural de cara a que os Bombeiros/as Forestais 

puidesen solicitar unha segunda actividade a partir dos 60 anos. Está claro que a partir desta 

idade determinadas aptitudes psicofísicas particulares limitan de forma considerable a 

capacidade de reacción dun corpo de emerxencias cuxo servizo é esencial para o benestar 

cidadá. 

Este acordo foi pioneiro no ámbito estatal para o noso colectivo e dentro da propia 

Xunta de Galicia, sendo a primeira Consellería en recoñecer dita circunstancia, na que os 

traballadores/as sempre de forma voluntaria solicitasen realizar outras funcións distintas ás 

da extinción de lumes de cara a preservar a súa propia saúde e contribuír a renovación e 

rexuvenecemento da plantilla de bombeiros/as forestais. 

1. Quen pode solicitar a 2ª actividade? Tódolos traballadores/as. 

2. En que situación quedan os traballadores/as en segunda actividade? Adscríbense 

temporalmente (ata a idade regulamentaria da xubilación) a un código 0, para desta 

forma deixar vacante a súa praza de orixe e poder ser cuberta polo decreto de 

listas favorecendo a renovación da plantilla. A figura da adscrición temporal ven 

regulada no V Convenio Colectivo no seu artigo 7.5.a) sendo condición indispensable 

para esta forma de provisión ser persoal laboral fixo. 

3. En dous anos cantos traballadores/as temporais solicitaron o paso a 2ª 

actividade? 4 solicitudes en toda Galicia. 

4. Por que foron rexeitadas por parte da DXFP estas solicitudes? Unha por ir fora de 

prazo, outra porque o traballador foi declarado en situación de incapacidade 

permanente total e as outras dúas por entender dende FP que non se podía adscribir 

definitivamente a un laboral temporal a un código 0, porque non o permite o Convenio 

e ademais sería un motivo de declaración pola vía xudicial dunha indefinición. 

5. Que defende CCOO? Os riscos e a diminución de aptitudes psicofísicas a partir 

dos 60 anos son as mesmas para os traballadores fixos e para os temporais. Por 

este motivo seguimos e seguiremos insistindo diante da DXFP e da Consellería de 

Medio Rural a concesión de segundas actividades de todos os traballadores/as que así 

o soliciten: (aínda que legalmente un traballador temporal non se poda adscribir a un 

posto de código 0, si podería ser designado dentro do distrito a realizar outras funcións 
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desligadas da extinción. O único problema e que esta praza non se podería cubrir polo 

decreto de listas, xa que, non sería vacante). 

6. Coas dúas solicitudes de 2ª actividade de traballadores temporais denegadas que 

fixeron os traballadores/as aconsellados por esta Central Sindical? Interpuxeron 

a correspondente demanda xudicial (o primeiro xuízo celebrarase en decembro 

deste mesmo ano), esperando acadar unha sentenza favorable que permita aos 

traballadores temporais pasar a segunda actividade, por entender que teñen os 

mesmos dereitos que os traballadores fixos en desligarse da extinción directa a partir 

de certa idade. 

7. A 2ª actividade é mala para o colectivo? NON – Outras Comunidades Autónomas 

intentan emular a Galicia nun acordo similar, colectivos como o de Axentes 

Facultativos Medioambientais estano solicitando as 4 centrais sindicais 

maioritarias e estas mesmas centrais sindicais que non asinaron o acordo en 

Medio Rural, (porque era moi malo), en ámbitos como por exemplo o de Servizos 

Sociais están pedindo con insistencia unha segunda actividade naquelas 

categorías expostas a determinados riscos – Consultar os escritos aprobados por 

unanimidade, por CCOO, CIG, CSIF e UGT, dende o Comité Intercentros instando a DXFP a 

apertura dunha mesa na que poder facer extensible o acordo de Medio Rural a outras 

categorías profesionais. 

8. Por que esas centrais sindicais non asinan un acordo en Medio Rural e si piden a 

segunda actividade para outras Consellerías? Xa o dicía o pai de Xulio Iglesias 

...raro, raro, raro, raro. 

CCOO seguirá intentando acadar acordos que sexan favorables para o conxunto dos 

traballadores e traballadoras, sendo nestes intres prioritario para esta Central 

Sindical a estabilización de máis do 50% da plantilla de temporais a 

través dun proceso de consolidación dos seus postos de traballo así como 

o incremento do tempo de traballo de máis de 1000 descontinuos con 

prazas en precario, deixando o discurso da confrontación e da pataleta a outros/as 

que o fan neste campo infinitamente mellor ca nos. 
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