
ANÁLISE DAS CARGAS DE 

TRABALLO:
ESTUDO PILOTO 
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MARCO LEGAL

O Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo

que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico

do empregado público establece:

Artigo 69. Obxectivos e instrumentos da planificación

1. A planificación dos recursos humanos nas administracións

públicas terá como obxectivo contribuír á consecución da

eficacia na prestación dos servizos e da eficiencia na

utilización dos recursos económicos dispoñibles mediante a

dimensión adecuada dos seus efectivos, a súa mellor

distribución, formación, promoción profesional e

mobilidade.
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MARCO LEGAL

O Decreto 72/2013, do 25 de abril, polo que se establece a

estrutura orgánica da Vicepresidencia e da Consellería de

Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza no seu

artigo 39.e.b) sinala como competencias da Dirección Xeral

de Avaliación e Reforma Administrativa as seguintes:

b) A realización de estudos sobre o dimensionamento de

cadros de persoal, propoñendo as medidas necesarias sobre a

reasignación de efectivos en función das cargas de traballo

soportadas polas distintas unidades administrativas para

conseguir un mellor funcionamento dos servizos.
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OBXECTIVOS DO PROXECTO

1.-Dispoñer dun cadro de persoal na organización

debidamente optimizado e coa adecuada carga de traballo.

2.-Establecer un correcto dimensionamento dos cadros de

persoal de cada unha das unidades obxecto de análise.

3.-Dispor dunha dotación de excedentes de persoal que

permita facer fronte ás situacións de exceso de carga de

traballo e infradotación.

4.-Establecer a dimensión óptima dun departamento en

función da súa carga de traballo.
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RECURSOS
Os "recursos" cos que conta a organización para acometer 

este proxecto de reasignación son múltiples:

1.-Dispón de bases de datos de persoal e de relacións de

postos de traballo.

2.-Dispón de información de xestión a través de bases de

datos e sistemas de información.

3.-Dispón dunha dirección xeral, Dirección Xeral de Avaliación

e Reforma Administrativa, con persoal formado para poder

realizar a análise e a avaliación da información e a

elaboración dos correspondentes informes.
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BENEFICIOS

Os posibles beneficios da implementación do proxecto serían:

1.-Dispor de cadros de persoal optimizados.

2.-Evitar ter que realizar contratacións externas de persoal.

3.-Racionalizar o gasto.

4.-Evitar ter persoal infrautilizado e desmotivado ou persoal

con sobrecarga de traballo.
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UNIDADES DE ANÁLISE

A. Este método aplicarase ás unidades de carácter

administrativo da Administración xeral da Comunidade

Autónoma e aos organismos autónomos do sector público

autonómico de Galicia.

B. Quedan excluídos do ámbito de aplicación do método os

ámbitos sanitario, educativo e de xustiza.
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UNIDADES DE ANÁLISE
1.-Servizos centrais:

As unidades básicas de análise serán os órganos, servizos ou

unidades de cada centro directivo.

Os resultados da análise daranse a nivel de Secretaría

xeral/Secretaría xeral técnica/Direccion xeral/Organismo

autónomo

2.-Servizos periféricos:

As unidades básicas de análises serán os servizos.

Os resultados da análise daranse a nivel de xefatura

territorial.

3.-Unidades diferenciadas:

As unidades básicas de análises serán os órganos, servizos ou

unidades que as integran.

Os resultados da análise daranse a nivel de unidade

diferenciada
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IMPLEMENTACIÓN DO 

MÉTODO

Previamente á implementación do método en toda a

organización realizarase un estudo piloto nun Departamento.

O estudo piloto farase nas unidades de Servizos Centrais da

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia,

Administracións Públicas e Xustiza por ser este

Departamento o impulsor do proxecto.
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DESCRICIÓN DO MÉTODO
O método permite determinar a carga de traballo das 

unidades administrativas, tendo en conta todos os 

procedementos/actividades significativos que estas 

xestionan durante un ano natural.

A metoloxía trata de buscar un estándar da carga de traballo, 

entendido como o resultado que pode obter un/unha 

empregado/a debidamente experimentado/a a un ritmo 

normal de traballo en correctas conidcións e con método 

ben definido.

Tratarase de combinar a análise da estrutura de persoal das 

unidades coa súa carga de traballo en relación coa fixación 

duns estándares de tempos para a realización de cada 

actividade, con fin de detectar aquelas unidades con exceso 

ou déficit de persoal.
10



11


