
NOTA  INFORMATIVA  SOBRE  O  SEGUNDO  EXERCICIO  DO  TRIBUNAL 
CUALIFICADOR DO PROCESO SELECTIVO DE ACCESO LIBRE E ESTABILIZACIÓN 
PARA O INGRESO NO CORPO DE AXUDANTES DE CARÁCTER FACULTATIVO DE 
ADMINISTRACIÓN  ESPECIAL  DA  ADMINISTRACIÓN  XERAL  DA  COMUNIDADE 
AUTÓNOMA DE GALICIA, SUBGRUPO C1, ESCALA DE AXENTES DO SERVIZO DE 
GARDACOSTAS DE GALICIA.

En sesión que tivo lugar o 22 de novembro de 2022, o tribunal nomeado pola Resolución  
do 7 de xullo de 2022 (DOG núm. 142, do 27 de xullo) para cualificar o proceso selectivo 
de acceso libre e de estabilización para o ingreso no corpo de axudantes de carácter 
facultativo de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma 
de  Galicia,  subgrupo  C1,  escala  de  axentes  do  Servizo  de  Gardacostas  de  Galicia, 
convocado pola  Resolución  do 16 de decembro de 2021 (DOG núm.  241,  do  17 de 
decembro),  acordou, en relación coa segunda proba do proceso selectivo, publicar as 
seguintes aclaracións:

CUESTIÓNS XERAIS SOBRE A PROBA:

A base II.1.1.2 da convocatoria do proceso selectivo establece:

As  persoas  aspirantes  deberán  realizar  tres  probas  de  aptitude   física  de  carácter  
eliminatorio cada unha:
-  Primeira  proba:  subida  escala  de  vento.  Subir  e  baixar  5  metros  en  sesenta  (60)  
segundos para os homes e noventa (90) segundos para as mulleres.
- Segunda proba: carreira de 1.000 metros nun tempo máximo de seis (6) minutos para os  
homes e seis (6) minutos e trinta (30) segundos  para as mulleres.
-Terceira proba: proba de natación. 50 metros no estilo elixido polas persoas aspirantes  
nun  tempo  máximo  de  noventa  (90)  segundos  os  homes  e  cen  (100)  segundos  as  
mulleres.
[...]
As persoas aspirantes deberán presentarse á realización das probas coa roupa e co  
calzado que consideren axeitados e cun certificado médico oficial expedido dentro dos 15  
días inmediatamente anteriores á data de realización da primeira proba deste exercicio,  
no que se faga constar que a persoa aspirante reúne as condicións físicas precisas para  
a realización da proba. A non presentación do devandito documento suporá a exclusión  
da persoa aspirante do proceso selectivo. 
Para a proba de natación as persoas aspirantes utilizarán traxes de baño (que achegarán  
elas mesmas) e do modelo que desexen.  Queda prohibida a utilización de traxes de  
neopreno ou similares e axudas para a flotabilidade e/ou o incremento da velocidade de  
calquera tipo. 
O exercicio valorarase como apto ou non apto e para superalo será necesario obter o  
resultado de apto en cada unha das tres probas de aptitude física. 
A  súa  execución  será  pública,  pero  non  se  permitirá  a  súa  gravación  por  medio  
audiovisual  algún  porque  podería  afectar  a  súa  seguridade,  ao  dereito  á  intimidade  
persoal e á propia imaxe das persoas intervenientes nesta.
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O exercicio iniciarase nun prazo mínimo de 48 horas desde a finalización do exercicio  
anterior e máximo de cuarenta (40) días hábiles. 

En relación coa base citada, é necesario efectuar unha serie de precisións técnicas para  
cada unha das probas:

PRIMEIRA PROBA- SUBIDA ESCALA DE VENTO

1. A realización desta proba terá lugar, de conformidade coa resolución deste tribunal do 
22 de novembro de 2022, o día 12 de decembro de 2022 en chamamento único que terá  
lugar ás 10:00 no “hall” de entrada no Pavillón Multiusos da Xunqueira, 1ª Travesía da R/ 
Celso  Emilio  Ferreiro,  en  Pontevedra,onde  se  sitúa  o  Rocódromo  Municipal  de 
Pontevedra, onde terán a súa disposición un vestiario feminino e outro masculino. A non 
comparecencia neste chamamento suporá a exclusión da persoa aspirante da proba.

2. As persoas aspirantes deberán acudir ao chamamento provistos do certificado médico 
oficial expedido dentro dos 15 días inmediatamente anteriores á data de realización desta 
primeira proba e do seu documento nacional de identidade ou outro documento fidedigno 
que, a xuízo do tribunal, acredite a súa identidade. A non presentación destes documentos 
suporá a exclusión da persoa aspirante da proba.

3. No tocante ás cuestións relacionadas co desenvolvemento desta proba cómpre sinalar 
o seguinte:

- Unha vez efectuado o chamamento ás 10:00 no “hall” de entrada do pavillón, as persoas 
aspirantes serán acompañadas a un espazo onde terá lugar a proba e no que poderán 
realizar os exercicios de quecemento que consideren oportunos, non obstante non se 
poderá practicar, nin quecer na propia escala antes do inicio da proba.

-  Posteriormente,  producirase  o  chamamento  efectivo  para  a  realización  da  proba, 
debendo acudir a persoa co DNI ou documento fidedigno que a xuízo do tribunal, acredite 
a súa identidade e co certificado médico,  que lle  serán entregados ao tribunal.  Nese 
momento, un técnico da Escola Galega de Alta Montaña  (EGAM) da Federación Galega 
de Montañismo, asegurará as persoas aspirantes chamadas cun arnés e cun casco de 
escalada, e serán dirixidas ao pé da escala.

- Non poderá utilizarse en ningún momento ningún tipo de luva protectora nin sustancia 
química nas mans.

- Co visto e prace do técnico da EGAM, a persoa aspirante deberá situarse fronte á escala 
e sen tocala xuntará os tacóns e pegará as mans ao corpo en posición de “firmes” e a 
partir dese momento, o cronometrador oficial da proba dirá “5,4,3,2,1 XA”, momento no 
que a persoa comezará a proba, consistente en ascender e descender polos seus propios 
medios por unha escala de 5 metros de alto nun tempo de 60 segundos os homes e 90 
segundos as mulleres. Durante o desenvolvemento da proba, as persoas aspirantes non 
poderán colgar o seu peso da corda de seguridade e sempre terá que ter unha man e un 
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pé tocando a estrutura da escala, tanto para subir como para baixar. Entenderase que 
acadou os cinco metros de altura no momento en que faga soar a campá situada na dita  
altura, momento no que deberá comezar a baixada. Queda prohibido saltar, sendo preciso 
completar  a  subida  e  a  baixada  na  súa integridade.  O exercicio  rematará  para  cada 
persoa aspirante no momento no que toque o chan con ambos pes e unha das mans, polo 
menos, asidas na escala. No momento de apoiar os pes no chan pararase  o cronómetro 
e dirase o tempo en voz alta para coñecemento da persoa opositora. No caso de estar  
esgotándose o tempo, o cronometrador dirá en voz alta os últimos 10 segundos.

-As persoas deberán realizar a proba dentro do tempo máximo sinalado (60 segundos os 
homes e 90 segundos as mulleres), tendo unha soa oportunidade para a superala, de 
xeito que, tocada a escala por primeira vez, non se pode deixar de facelo ata o remate do 
exercicio.

- No caso de non cumprir co regulamento da proba dirase en voz alta ELIMINADO/A, e a 
persoa figurará nos listados de cualificación do segundo exercicio como non apta. Así 
mesmo, o tribunal, poderá declarar non apta na proba a calquera persoa que desatenda 
as instrucións que se lle indiquen en relación coa proba.

- O resultado da proba será publicado e a cualificación será de apto ou non apto, unha  
vez realizadas todas as probas do segundo exercicio. As persoas que non superen esta 
proba automaticamente quedarán eliminadas da seguinte proba e non se efectuará o seu 
chamamento.

-Recoméndase asistir con roupa cómoda, pelo recollido no seu caso, unha toalla persoal 
para secar as mans antes de comezar a proba e calzado coa sola ben seca.

SEGUNDA PROBA: CARREIRA DE 1000 METROS

1. A realización desta proba terá lugar, de conformidade coa resolución deste tribunal do 
22 de novembro de 2022, o día 12 de decembro de 2022 en chamamento único que terá  
lugar ás 13:00 horas no “hall”  de entrada do  Centro Galego de Tecnificación Deportiva –  
CGTD  –  situado  na  Rúa  Padre  Fernando  Olmedo  s/n,  de  Pontevedra. As  persoas 
aspirantes  deberán acudir  ao  chamamento  provistos   do  seu documento  nacional  de 
identidade  ou  outro  documento  fidedigno  que,  a  xuízo  do  tribunal,  acredite  a  súa 
identidade.

2.  As  persoas  aspirantes  terán  a  súa  disposición  e  dende  60  minutos  antes  do 
chamamento único un vestiario masculino e outro feminino.

3. No tocante ás cuestións relacionadas co desenvolvemento desta proba cómpre sinalar 
o seguinte:

-  Trala  realización  do  anterior  chamamento,  efectuarase  o  chamamento  efectivo  na 
bancada  da  pista  de  atletismo  do  centro  para  a  realización  da  proba  na  quenda 
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correspondente, á que tamén deberán acudir provistos do DNI ou documento acreditativo 
de identidade. A efectos organizativos e de control de tempos haberá múltiples saídas 
organizadas por quendas de mulleres e homes aproximadamente de 8 persoas para cada 
saída.  Ao  inicio  da  proba  a  cada  persoa  aspirante  se  lle  facilitará  un  dorsal  con 
imperdibles  que  deberán  portar  obrigatoriamente  estirado  no  peito  durante  o 
desenvolvemento da proba e ata a súa finalización.

- As persoas aspirantes terán que percorrer 1000 metros na pista de atletismo do CGTD 
(2 voltas e media) polos seus propios medios, nun tempo máximo de 6 minutos os homes 
e  6  minutos  e  30  segundos  as  mulleres,  cumprindo  sempre  o  Regulamento  de 
Competición e Técnico en vigor da Real Federación Española de Atletismo para probas 
similares ao aire libre.  A proba estará cronometrada por xuíces da Federación Galega de 
Atletismo, que mediante un sistema de cronometraxe electrónico (“foto finish”)  levarán o 
control dos tempos realizados por cada persoa aspirante. A toma dos tempos efectuarase 
dende o disparo de saída ata que a persoa aspirante alcance co seu tronco o plano 
vertical do borde máis próximo da liña de meta, unha vez percorrida a distancia completa.

 -Considerarase nula a saída na que algunha das persoas aspirantes inicie o movemento 
en dirección á carreira antes do disparo, o que se comunicará con outro disparo para que 
se deteña a proba e as persoas aspirantes volvan ás ordes do xuíz. Só se admitirá unha 
saída nula por persoa, e se cometese máis dunha será eliminada da proba e constará 
como “non apta”  no resultado da mesma. As persoas aspirantes deberán respectar o 
percorrido marcado, se así non o fixese serán eliminadas da proba e constará como “non 
apta” no resultado da proba. En caso de non cumprir co Regulamento da proba, a persoa 
aspirante  será  eliminada  e  figurará  como  “non  apta”.  Así  mesmo,  o  tribunal,  poderá 
declarar non apta na proba a calquera persoa que desatenda as instrucións que se lle 
indiquen en relación coa proba.

- O resultado da proba será publicado e a cualificación será de apto ou non apto, unha  
vez realizadas todas as probas do segundo exercicio. As persoas que non superen esta 
proba automaticamente quedarán eliminadas da seguinte proba e non se efectuará o seu 
chamamento.

- Recoméndase asistir con roupa cómoda e calzado deportivo axeitado. Igualmente se 
recomenda que cada persoa aspirante porte a súa hidratación para os momentos previos 
e posteriores ao desenvolvemento da proba e que ao remate da proba desenvolvan os 
exercicios propios de estiramento e volta á calma, para previr a aparición de lesións.

TERCEIRA PROBA: NATACIÓN

1. A realización desta proba terá lugar, de conformidade coa resolución deste tribunal do 
22 de novembro de 2022, o día 13 de decembro de 2022 en chamamento único que terá  
lugar ás 10:00 horas no “hall” do  Centro Galego de Tecnificación Deportiva – CGTD – 
situado na Rúa Padre Fernando Olmedo s/n, de Pontevedra.
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2.  As  persoas  aspirantes  terán  a  súa  disposición  e  dende  60  minutos  antes  do 
chamamento único un vestiario masculino e outro feminino.

3.  No tocante ás cuestións relacionadas co desenvolvemento desta proba cómpre sinalar 
o seguinte:
 
- Tralo chamamento, as persoas aspirantes serán dirixidas a zona dos vestiarios e a unha 
zona onde poderán realizar os exercicios de quecemento que consideren oportunos fora 
da  auga,  non  será  posible  realizar  exercicios  de  quecemento  dentro  da  piscina. 
Posteriormente,  efectuarase  o  chamamento  efectivo  para  a  participación  na  quenda 
correspondente ao que deberán acudir provistos de DNI ou documento acreditativo de 
identidade.  Haberá  varias  saídas  organizadas  por  quendas  de  mulleres  e  homes  de 
máximo seis persoas por cada quenda para facilitar o control de tempos.

-As persoas aspirantes terán que nadar 50 metros continuos na piscina (1 longo de ida e  
1 longo de volta) polos seus propios medios tras recibir a orde de inicio da proba cunha 
voz de “preparados/as...xa (ou un toque de silbato) nun tempo máximo de 90 segundos os 
homes e 100 segundos as mulleres. A proba, que estará cronometrada por xuíces da 
Federación Galega de Natación, e comezará cos dous pes subidos na plataforma elevada 
de saída, e unha vez dada a sinal de saída as persoas aspirantes introduciranse na auga. 

-Considerarase nula a saída na que algunha persoa aspirante inicie o movemento antes 
da orde de saída.  Neste  caso comunicarase con outro  toque de silbato para que se 
deteña a proba e as persoas aspirantes volverán ás ordes do xuíz. So se admitirá unha 
saída nula por persoa, e se cometese máis dunha será eliminada da proba e constará 
como “non apta” no resultado da mesma.

- As  persoas  aspirantes  utilizarán  os  seus  propios  traxes  de  baño  que  non  poderán 
superar os xeonllos por debaixo nin ter cremalleiras, no caso das mulleres poderá ser 
dunha peza ou dúas, e no caso dos homes non poderá subir da cintura, estando prohibida 
a  utilización  de  traxes  de  neopreno  ou  similares  e  axudas  para  a  flotabilidade  e/ou 
incremento da velocidade de calquera tipo. Será obrigatorio levar gorro de natación así 
como o uso de chancletas no recinto da piscina e é recomendable o uso de gafas de 
natación.

Santiago de Compostela, 
O presidente do tribunal

Pedro Gandarillas Iglesias
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