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O vinte de xuño de mil novecentos noventa e cinco, a Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria e as organizacións sindicais 
ANPE, CC.OO, CSI-CSIF e FETE-UGT asinaron un Acordo sobre o 
acceso á Función Pública Docente en calidade de profesor interino ou 
substituto, no que o profesorado que realizou interinidades e 
substitucións ten prioridade para ser novamente nomeado sempre que 
non renunciase a unha interinidade ou substitución que se lles tivese 
ofertado. 
 
 O 30 de setembro de 2002, as organizacións sindicais CC.OO, 
CSI-CSIF e FETE-UGT asinaron unha ADDENDA ao Acordo do vinte 
de xuño de mil novecentos noventa e cinco, no que se recolleron 
algunhas melloras referidas á opción de non realizar interinidades ou 
substitucións no suposto de alegar e xustificar que se ten un contrato 
de traballo ou que se presta servizos noutro posto do sector público, ou 
para atende-lo coidado dun fillo menor de tres anos ou dun familiar 
ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade. 
 
 Asemade, os apartados 5 e 6 da base décimo primeira da 
Resolución do 26 de maio de 2005, da Dirección Xeral de Persoal, pola 
que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o  
curso académico 2005/2006, entre profesores de ensino secundario, 
profesores técnicos de formación profesional, profesores de escolas 
oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores e 
mestres de taller de artes plásticas e deseño, que non teñan destino 
definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, complementaron a 
addenda ao acordo do vinte de xuño de mil novecentos noventa e cinco, 
no senso de que o profesorado interino e substituto que non obtivese 
praza na adxudicación de destinos podería acollerse a prestar servizos 
nunha provincia, ampliar a idade do coidado dun fillo de 3 a 6 anos e 
estender esta posibilidade a outros supostos. 
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 Finalmente, o 11 de xullo de 2006, as organizacións sindicais 
ANPE, CC.OO e CSI-CISF asinaron unha nova ADDENDA ao Acordo 
do vinte de xuño de mil novecentos noventa e cinco que introduciu 
diversas melloras no mesmo, prevendo unha   única lista cando exista a 
mesma especialidade en máis dun corpo, a lista da especialidade de 
“primaria” no corpo de mestres, determinadas prazas de aceptación 
voluntaria, a toma de posesión nos centros educativos, o cómputo como 
servizos efectivos prestados a aquelas persoas que non puideran tomar 
posesión como consecuencia dun permiso maternal e dereitos 
retributivos do profesorado substituto que preste servizos efectivos 
durante polo menos cinco meses e medio durante o curso académico. 
 
 A partir do 1 de outubro de 2009 entrou en vigor a 
obrigatoriedade de estar en posesión da formación pedagóxica e 
didáctica regulada no artigo 100.2 da LOE para acceder a todas as 
especialidades do corpo de profesores de ensino secundario e de 
profesores de escolas oficiais de idiomas. Por outra parte, unha 
sentenza obriga a elaborar unha lista da especialidade de “economía” e 
outra recolle a posibilidade de que unha persoa permaneza en máis 
dunha lista. 
 
 Resultando necesario ter en conta  estas novas situacións, 
tratáronse na mesa sectorial docente non universitaria, 
determinándose varias melloras do Acordo do 20 de xuño de 1995, que 
se concretan na seguinte ADDENDA: 
 
Primeiro.- O punto primeiro.4 do Acordo do vinte de xuño de mil 
novecentos noventa e cinco queda redactado do seguinte xeito: 
 
“4.- Persoal participante nos procedementos selectivos de ingreso e 
acceso aos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na 
Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, convocados pola 
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, que non estea 
incluído nas listas do persoal aspirante que superou o procedemento 
selectivo, sempre que posúan a titulación que, para cada especialidade, 
determine a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e, 
para as especialidades dos corpos de profesores de ensino secundario e 



 

 

 

Edificio Administrativo San Caetano, s/n 
15781 Santiago de Compostela 
 

profesores de escolas de idiomas, estean en posesión da formación 
pedagóxica e didáctica prevista no artigo 100.2 da LOE. 
 
 Estarán exceptuados do requisito de titulación previsto no 
parágrafo anterior os que superen todos e cada un dos exercicios da 
fase de oposición. 
 
 Este colectivo ordenarase, para os efectos de prioridade na 
elección, por especialidades e dentro de cada especialidade por 
bloques, de acordo co número de exercicios superados; dentro destes 
bloques, pola puntuación resultantes da fase de oposición, unha vez 
realizada a ponderación prevista no Real Decreto 276/2007, do 23 de 
febreiro. 
 
 
Segundo.- As especialidades que veñen funcionando para os efectos de 
cobertura de interinidades e substitucións como unha lista única 
divídense nas que a continuación se relacionan: 
 
- lista de clásicas, en latín e grego 
- lista de administración de empresas, en “administración de 

empresas” e “economía”. 
- lista de “procesos de diagnósticos clínicos e produtos 

ortoprotésicos” en “procesos de diagnósticos clínicos e produtos 
ortoprotésicos” e “procesos sanitarios” 

-  lista de “procedementos de diagnóstico clínico e produtos 
ortoprotésicos” en “procedementos de diagnóstico clínico e 
produtos ortoprotésicos” e “procedementos sanitarios e 
asistenciais”. 

 
Terceiro.- As persoas que figuran nas listas únicas relacionadas no 
apartado anterior incluiranse de oficio nas listas nas que se dividen 
sempre que posúan a titulación esixida para ingresar no corpo e 
especialidade correspondente, respectando o número de orde que tiñan 
na lista única da que proceden. 
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Cuarto.- O persoal aspirante a prestar servizos como persoal interino e 
substituto poderá figurar en máis dunha lista, na orde de prelación que 
lle corresponda en cada unha. 
As persoas que figuren en máis dunha lista poderán solicitar praza na 
adxudicación de destinos provisionais nunha ou en máis dunha lista, 
sen prexuízo de que poidan renunciar no prazo de reclamacións á 
resolución provisional. 
 
Quinto.- O persoal funcionario interino ou substituto docente que non 
estivese prestando servizos e reunise os requisitos para estar gozando 
do permiso de parto ou maternidade, paternidade e adopción ou 
acollemento terá dereito a ser chamado para as interinidades e 
substitucións que lle correspondan, tomando posesión coa finalidade de 
que os servizos que lle corresponderían prestar lle sexan recoñecidos 
para os efectos administrativos e os económicos cando non tivese 
dereito ás prestacións correspondentes. No suposto de que no momento 
da finalización do permiso estivese vixente o nomeamento de 
interinidade ou substitución, terá dereito a optar pola incorporación á 
praza. No caso contrario cesará nela tamén para os efectos 
administrativos. 
 
Sexto.- A orde de adxudicación de corpos será o seguinte: 
 
Mestres,  
Profesorado de relixión de primaria 
Profesores de escolas oficiais de idiomas 
Profesores de artes plásticas e deseño 
Mestres de taller de artes plásticas e deseño 
Profesores de ensino secundario 
Profesores técnicos de formación profesional 
Profesores de música e artes escénicas 
Profesorado de relixión de secundaria 
 
Dentro de cada corpo a adxudicación realizarase por orde de código 
das especialidades. 
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Sétimo.- A adxudicación dun destino provisional a unha persoa suporá 
o seu decaemento nas restantes solicitudes. 
 
Oitavo .- As persoas que figuren en máis dunha lista, mentres estean 
prestando servizos nalgunha delas, non poderán ser chamados por 
ningunha outra. 
 
 
 
Disposición adicional primeira. 
 
Mentres non se celebre concurso-oposición na especialidade de 
“organización e xestión comercial”, as interinidades e substitucións das 
especialidades de “administración de empresas” e “organización e 
xestión comercial” cubriranse cunha única lista. 
 
Mentres non se celebre concurso-oposición na especialidade de 
“procesos comerciais”, as interinidades e substitucións das 
especialidades de “procesos de xestión administrativa” e “procesos 
comerciais” cubriranse cunha única lista. 
 
Mentres non se celebre concurso-oposición na especialidade de 
“operacións de proceso”, as interinidade e substitucións das 
especialidades de “laboratorio” e  “operacións de proceso” cubriranse 
cunha única lista. 
 
Disposición adicional segunda 
 
O persoal aspirante a prestar servizos como persoal interino ou 
substituto que tivera  dereito a prestar  servizos en máis dunha lista 
nos cursos académicos 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010 poderá 
solicitar a incorporación á lista ou listas nas que resultou excluído no 
prazo de un mes a contar dende o día seguinte ao da sinatura da 
presente addenda. 
 
Disposición adicional terceira 
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O persoal que prestou servizos nas listas de interinidades e 
substitucións do corpo de profesores de artes plásticas e deseño e que 
tivo que cambiar de lista por falta de titulación ou manterse nunha 
lista dunha especialidade inexistente poderá incorporarse a lista 
segundo a correspondencia que a continuación se relaciona, na mesma 
orde de prelación que proceda en función dos servizos prestados nas 
ensinanzas de artes plásticas e deseño, sempre que obteña a 
correspondente titulación, no prazo de tres anos a computar dende o 1 
de setembro de 2010. As especialidades afectadas e a súa 
correspondencia son as seguintes: 
 
Especialidade antiga:    Nova especialidade 
 
Decoración      Deseño de interiores 
        
 
Deseño gráfico asistido por ordenador Medios informáticos 
       Deseño gráfico 
 
Fotografía e procesos de reprodución Fotografía  
 
 
Disposición adicional cuarta.- Para unha mellor comprensión, as 
partes asinantes da presente ADDENDA acordan que a Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria efectúe unha refundición do 
Acordo do 20 de xuño de 1995 e todas as súas modificacións 
posteriores. 
 
 
Disposición transitoria 
 
O profesorado interino ou substituto de especialidades 
correspondentes ao corpo de profesores de ensino secundario ou ao 
corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas que non estea en 
posesión da formación pedagóxica ou didáctica a que fai referencia o 
artigo 100.2 da LOE ou non estea exento da súa posesión de acordo co 
previsto no punto 3 da Circular informativa da Dirección Xeral de 
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Formación Profesional e da Dirección Xeral de Política Universitaria 
del Ministerio de Educación sobre o Máster Universitario que habilita 
para o exercicio das profesións de profesor de educación secundaria 
obrigatoria e bacharelato, formación profesional e ensinanzas de 
idiomas, terá un prazo de tres anos a contar dende o 1 de setembro de 
2010 para realizar o mencionado Máster.   
Os que non obteñan o Máster no devandito prazo decaerán dos seus 
dereitos a manterse nas listas e non serán chamados para realizar 
interinidades nin substitucións. 
 
O previsto nos parágrafos anteriores non resultará de aplicación ao 
profesorado que, por razóns derivadas da súa titulación, non poida 
acceder aos estudios de máster, mentres polo Ministerio de Educación 
non se regule á formación equivalente á esixida no artigo 100.2 da 
LOE. 
 

Santiago de Compostela,  27 de abril de 2010 
 

POLA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 
 
 
 
 

Asdo: Jesús Vázquez Abad 
 
 

POLAS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS 
 
 
          POR CC.OO      POR FETE-UGT 
 
 
 
Asdo: José Manuel Fuentes Fariña  Asdo: Raúl Gómez Farto 
 
 
      POR ANPE      POR CSI-CSIF 
 
 
 
Asdo: Julio Díaz Escolante    Asdo: Emérita Fernández Díaz 


