
Categorías Convenio Colectivo Escalas de Administración Especial 
Escalas de Administración Especial  

(PROPOSTA REVISADA) 

Grupo Categoría Especialidade Subgrupo Escala facultativa Especialidade Subgrupo Escala facultativa Especialidade 

I.1 

Enxeñeiro industrial   

A1 

Enxeñaría industrial   

A1 

Enxeñaría industrial   

Médico de empresa   Médico de empresa   Médico de empresa   

Técnico superior de protección 
radiolóxica 

  Protección radiolóxica   Protección radiolóxica   

Arquitecto   Arquitectura   Arquitectura   

  
 

Escala técnica superior Especialidade Escala técnica superior Especialidade 

Analista informático   

 

Informática 

Analista 

Informática e telecomunicacións 
 

Técnico superior de telecomunicacións   Telecomunicacións 
 

Médico (a extinguir)   Non hai efectivos, non se define escala Non hai efectivos, non se define escala 

I.2 

Técnico superior de publicacións   Publicacións   Publicacións   

Técnico superior de normalización   

Linguas 

Normalización Normalización  

Técnico superior de linguas modernas   Linguas modernas Linguas Modernas  

Técnico superior de actividades 
culturais 

  Actividades culturais   Actividades culturais   

Técnico superior de actividades 
deportivas 

  Actividades deportivas   Actividades deportivas   

Xornalista   Xornalismo   Información e Comunicación   

Técnico superior de investigación   Investigación   Investigación   

Técnico superior de xestión   Administración Investigación Xestión de Investigación 
 

Técnico superior de información   1 contratado no Centro de Documentación Europea, non se define escala 1 contratado no Centro de Documentación Europea, non se define escala 

Técnico superior en tradución   Non hai efectivos, non se define escala Non hai efectivos, non se define escala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categorías Convenio Colectivo Escalas de Administración Especial 
Escalas de Administración Especial 

(PROPOSTA REVISADA) 

Grupo Categoría Especialidade Subgrupo Escala facultativa de grao medio Especialidade Subgrupo Escala facultativa de grao medio Especialidade 

II.1 

Diplomado enfermaría (DUE)   

A2 

Enfermaría   

A2 

Enfermaría   

Enxeñeiro técnico industrial   Enxeñaría técnica industrial   Enxeñaría técnica industrial   

Mestre especialidade educación 
infantil 

  Educación infantil   Educación infantil   

Arquitecto técnico   Arquitecto técnico   Arquitecto técnico   

  Escala técnica de grao medio Especialidade Escala técnica de grao medio Especialidade 

Técnico xestor de sistemas 

Xestión de sistemas 

Xestión de sistemas 

Xestión de sistemas 

Xestión de Sistemas de Informática 

 

Programación Programación  

Xestión Web Xestión Web  

Técnico prevención de riscos   Prevención de riscos 

Seguridade no traballo, hixiene industrial, 
ergonomía e psicosocioloxía aplicada 

Prevención de riscos 

 

Seguridade no traballo  

Seguridade no traballo ou hixiene industrial ou 
ergonomía e psicosocioloxía aplicada 

 

II.2 
 
 

Restaurador libros e documentos   Restauración de libros e documentos   Restauración de libros e documentos   

Técnico grao medio investigación   Non hai efectivos, non se define escala Non hai efectivos, non se define escala 

Técnico grao medio información   
3 efectivos: 1 acollido á xubilación parcial anticipada/ 2 ocupan prazas de funcionarios da 
escala axudante de bibliotecas, non se define escala 

3 efectivos: 1 acollido á xubilación parcial anticipada/ 2 ocupan prazas de funcionarios da 
escala axudante de bibliotecas, non se define escala 

Técnico grao medio e-learning   1 efectivo fixo e 1 contratado, non se define escala 1 efectivo fixo e 1 contratado, non se define escala 

Técnico de xestión de grao medio   Non hai efectivos, non se define escala Non hai efectivos, non se define escala 

 

 

 

 

 

 

 



 

Categorías Convenio Colectivo Escalas de Administración Especial 
Escalas de Administración Especial 

(PROPOSTA REVISADA) 

Grupo Categoría Especialidade Subgrupo Escala técnica especialista Especialidade Subgrupo Escala técnica especialista Especialidade 

III.1 

Técnico especialista escola infantil   

C1 

Educación infantil   

C1 

Educación infantil   

Técnico especialista de investigación 

Electrónica 

Investigación 

Electrónica 

Investigación 

Electrónica 
Mecánica 

Química Mecánica Mecánica 

Física Química Química 

Bioloxía Física Física 

Saúde Bioloxía Bioloxía 

Imaxe 
Saúde Saúde 

Son 

Técnico especialista instalacións   Instalacións   Instalacións   

Técnico especialista informática 

Administración de sistemas 

Informática 

Administración de sistemas 

Informática 

  

Desenvolvemento de sistemas Desenvolvemento de sistemas   

Desenvolvemento Web Desenvolvemento Web   

III.2 

Delineante   Delineantes   Delineantes   

Técnico especialista en actividades 
deportivas 

  Actividades deportivas   Actividades deportivas   

Protésico dental   Protésico dentais   Protésico dentais   

Técnico especialista de 
fotocomposición 

  

Artes gráficas 

Preimpresión dixital 

Artes gráficas 

  

Postimpresión e acabados gráficos   

Técnico especialista de offset   Deseño e edición, publicacións impresas e 
multimedia 

  

Técnico especialista en actividades 
culturais 

  Actividades culturais   Actividades culturais   

Técnico especialista en medios 
audiovisuais 

  Medios audiovisuais 

Imaxe  

Medios audiovisuais 
Imaxe / Son 

Son 

Realización de audiovisuais Realización de audiovisuais 

Oficial de administración (a extinguir)   Non hai efectivos, non se define escala Non hai efectivos, non se define escala 

Técnico especialista en zonas verdes   1 efectivo en xubilación parcial anticipada, non se define escala Zonas Verdes  

Condutor (a extinguir)   1 efectivo en xubilación parcial anticipada, non se define escala 1 efectivo en xubilación parcial anticipada, non se define escala 

Técnico especialista fonoteca (a 
extinguir) 

  1 efectivo, non se define escala 1 efectivo, non se define escala 

 

 

 

 



Categorías Convenio Colectivo Escalas de Administración Especial 
Escalas de Administración Especial 

(PROPOSTA REVISADA) 

Grupo Categoría Especialidade Subgrupo Escala técnica Especialidade Subgrupo Escala técnica Especialidade 

III.3 

Técnico investigación 

Área electrónica – mecánica 

C1 

Investigación 

Electrónica – mecánica 

C1 
  
  

Investigación 

Electrónica – mecánica 
Área química – física 

Área bioloxía – saúde Química – física Química – física 

Área imaxe – son Bioloxía – saúde Bioloxía – saúde 

Técnico de información   Información   Información   

Técnico instalacións 
Electricidade 

Instalacións 
Electricidade 

Instalacións 
Electricidade 

Calefacción Calefacción Calefacción 

Técnico publicacións (3 titulares) 
  

  Publicacións   

Técnico imprenta (4 titulares)       Imprenta  

      Servizos Xerais (nova creación)  

        Escala técnica auxiliar de servizos Especialidade   Escala técnica auxiliar de servizos Especialidade 

IV.1 

Especialista de oficios   

C2 Xerais 

Oficios 

C2 Xerais 

Oficios 

Cociñeiro   

Oficial de servizos   
Conserxería Conserxería 

Auxiliar técnico informática   

Condutor/a   Condutor/a Condutor/a 

Socorrista   Socorrista Socorrista 

Oficial de laboratorio   

  

Non hai efectivos, non se define escala 

  

Non hai efectivos, non se define escala 

Axudante de seguridade e 
prevención 

  Non hai efectivos, non se define escala Non hai efectivos, non se define escala 

Puericultor/a   Non hai efectivos, non se define escala Non hai efectivos, non se define escala 

Auxiliar administrativo laboral (a 
extinguir) 

  
4 efectivos que ocupan postos de funcionarios: 2 xa acollidos á xubilación parcial anticipada 
e 1 é un laboral indefinido non fixo, non se define escala 

4 efectivos que ocupan postos de funcionarios: 2 xa acollidos á xubilación parcial anticipada 
e 1 é un laboral indefinido non fixo, non se define escala 

Auxiliar técnico de bibliotecas   3 efectivos: 1 deles en xubilación parcial anticipada, non se define escala 3 efectivos: 1 deles en xubilación parcial anticipada, non se define escala 

Especialistas de imprenta (a 
extinguir) 

  1 efectivo, non se define escala 1 efectivo, non se define escala 

Teleinformador/a   Non hai efectivos, non se define escala Non hai efectivos, non se define escala 

IV.2 

Vixiantes (a extinguir)   1 fixo e 3 contratados, non se define escala 1 fixo e 3 contratados, non se define escala 

Auxiliares de servizos   Non hai efectivos, non se define escala Non hai efectivos, non se define escala 

Persoal de limpeza (a extinguir)   Non hai efectivos, non se define escala Non hai efectivos, non se define escala 

 


