
 

 

Táboa de avaliación documental T0038 
 
 

Código 
serie 

Denominación   da serie documental Data inicial Data final 

AA4988 
Expedientes de formación e xestión das listaxes de 
substitución ou interinidade de profesorado de ensinanza 
secundaria 

1983  

 
 

Produtores 
 

Código da 
unidade 

Denominación da unidade administrativa produtora Data inicial Data final 

 
Delegación Provincial da Consellería de Educación da 
Coruña 

01/01/1983 22/06/1995 

3410 Subdirección Xeral de Persoal 23/06/1995 23/06/2009 

3560 Subdirección Xeral de Recursos Humanos 24/06/2009  

 
 

Normativa aplicable 
 

Título Publica
ción 

Data 
publicación 

URL 

Ámbito estatal 

Lei orgánica 14/1970, do 4 de agosto, Xeral de 
educación e financiamento da reforma 
educativa 

BOE nº 
187 

06/08/1970 https://www.boe.es/boe/
dias/1970/08/06/pdfs/A1
2525-12546.pdf 

Lei orgánica 1/1990, de 3 de outubro, de 
Ordenación Xeral do Sistema Educativo 

BOE Nº 
238 

04/10/1990 
http://boe.es/boe/dias/19
90/10/04/pdfs/A28927-
28942.pdf 

Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación 
BOE Nº 
106 

04/05/2006 
http://boe.es/boe/dias/20
06/05/04/pdfs/A17158-
17207.pdf 

Ambito autonómico 

Decreto 95/1991, do 20 de marzo, polo que se 
aproba o Regulamento de selección de persoal 
da Administración da Comunidade Autónoma 
de Galicia 

DOG Nº 
58 

25/03/1991 

https://www.xunta.gal/do
g/Publicados/1991/19910
325/Anuncio3F042_gl.pdf 

Acordo do 20 de xuño de 1995, polo que se 
regulan o acceso e as condicións de traballo do 
persoal docente interino e substituto 
dependente da Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, 
que imparte ensinanzas distintas das 
universitarias 

  

 

Addenda do 30 de setembro de 2002 ao acordo 
do 20 de xuño de 1995, polo que se regulan o 
acceso e as condicións de traballo do persoal 
docente interino e substituto dependente da 
Consellería de Educación e Ordenación 

  

 

https://www.boe.es/boe/dias/1970/08/06/pdfs/A12525-12546.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1970/08/06/pdfs/A12525-12546.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1970/08/06/pdfs/A12525-12546.pdf
http://boe.es/boe/dias/1990/10/04/pdfs/A28927-28942.pdf
http://boe.es/boe/dias/1990/10/04/pdfs/A28927-28942.pdf
http://boe.es/boe/dias/1990/10/04/pdfs/A28927-28942.pdf
http://boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf
http://boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf
http://boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1991/19910325/Anuncio3F042_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1991/19910325/Anuncio3F042_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1991/19910325/Anuncio3F042_gl.pdf


 

Normativa aplicable 
 

Universitaria da Xunta de Galicia, que imparte 
ensinanzas distintas das universitarias 

Addenda do 11 de xullo de 2006 ao acordo do 
20 de xuño de 1995, polo que se regulan o 
acceso e as condicións de traballo do persoal 
docente interino e substituto dependente da 
Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria da Xunta de Galicia, que imparte 
ensinanzas distintas das universitarias 

  

 

Resolución do 10 de maio de 2010, da Dirección 
Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que 
se dá publicidade ao texto refundido do vinte de 
xuño de mil novecentos noventa e cinco, polo 
que se regulan o acceso e as condicións de 
traballo do persoal docente interino e substituto 
dependente da Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, 
que imparte ensinanzas distintas das 
universitarias. 

DOG Nº 
93 

19/05/2010 

https://www.xunta.gal/do
g/Publicados/2010/20100
519/Anuncio178F2_gl.pdf 

Resolución do 13 de xullo de 2013, da Dirección 
Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que 
se dá publicidade ao texto refundido do 20 de 
xuño de 1995, polo que se regulan o acceso e as 
condicións de traballo do persoal docente 
interino e substituto dependente da Consellería 
de Educación e Ordenación Universitaria da 
Xunta de Galicia, que imparte ensinanzas 
distintas das universitarias 

DOG Nº 
153 

12/08/2013 

https://www.xunta.gal/do
g/Publicados/2013/20130
812/AnuncioG0164-
020813-0003_gl.pdf 

Resolución do 28 de xuño de 2017, da Dirección 
Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que 
se dá publicidade ao texto refundido do Acordo 
do 20 de xuño de 1995, polo que se regulan o 
acceso e as condicións de traballo do persoal 
docente interino e substituto dependente desta 
consellería que imparte ensinanzas distintas das 
universitarias 

DOG Nº 
131 

11/07/2017 

https://www.xunta.gal/do
g/Publicados/2017/20170
711/AnuncioG0164-
030717-0003_gl.pdf 

Resolución do 1 de agosto de 2019, da Dirección 
Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que 
se dá publicidade do Acordo entre a Consellería 
de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria e as organizacións sindicais ANPE, 
CC.OO., CSI.F e FETE-UGT polo que se modifica 
o punto vixésimo primeiro, se engade un novo 
punto vixésimo segundo e se engade un punto 5 
á disposición adicional primeira do texto 
refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 
polo que se regulan o acceso e as condicións de 
traballo do persoal docente interino e substituto 
dependente da Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria da Xunta 

DOG Nº 
152 

12/08/2019 

https://www.xunta.gal/do
g/Publicados/2019/20190
812/AnuncioG0534-
020819-0001_gl.pdf 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2010/20100519/Anuncio178F2_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2010/20100519/Anuncio178F2_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2010/20100519/Anuncio178F2_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2013/20130812/AnuncioG0164-020813-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2013/20130812/AnuncioG0164-020813-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2013/20130812/AnuncioG0164-020813-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2013/20130812/AnuncioG0164-020813-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170711/AnuncioG0164-030717-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170711/AnuncioG0164-030717-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170711/AnuncioG0164-030717-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170711/AnuncioG0164-030717-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190812/AnuncioG0534-020819-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190812/AnuncioG0534-020819-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190812/AnuncioG0534-020819-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190812/AnuncioG0534-020819-0001_gl.pdf


 

Normativa aplicable 
 

de Galicia que imparte ensinanzas distintas das 
universitarias (publicado pola Resolución do 28 
de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros 
e Recursos Humanos, Diario Oficial de Galicia 
número 131, do 11 de xullo). 

Anuncios de convocatoria en prensa e no DOG    

 
 

Documentos que integran a unidade documental 
 

Código tipo 
documental 

Denominación do documento 

Expedientes individuais 

TD14-010 Instancia 

TD11-017 Xustificantes do pagamento de taxas por dereito de inscrición 

TD11-017 Xustificantes do cumprimento de requisitos vinculados ao procedemento (minusvalía, 
coñecementos de lingua galega,...) 

TD11-017 Documentos probatorios dos méritos alegados 

TD15-012 Reclamacións contra as puntuacións 

Parte xeral 

TD01-016 Resolución de convocatoria do procedemento 

TD01-016 Resolución pola que se publica a listaxe provisional e definitiva de aspirantes 
admitidos 

TD01-016 Resolución de nomeamento dos tribunais cualificadores e comisións baremadoras 

TD10-010 Actas de reunión das comisións baremadoras 

TD99-204 Listaxe de puntuacións provisionais dos/as solicitantes 

TD99-204 Listaxe de puntuacións definitivas dos/as solicitantes 

TD12-011 Dilixencia de terse realizados os chamamentos 

TD12-011 Dilixencias de toma de posesión nos centros educativos 

TD18-012 Escritos de renuncia 

 
 

Características da serie 
 

Serie 
(aberta/pechada) 

Aberta 

Series relacionadas 
 

Tipo relación Código 
da serie 

Denominación da serie documental Produtor 

Compilatoria 0258 Rexistro de Persoal Consellería de Educación 

Compilatoria 0049 Expedientes persoais Consellería de Educación 

Complementaria 0486 
Expedientes de probas selectivas do 
persoal docente de ensinanza 
secundaria 

Consellería de Educación 

 
 



 

Réxime de acceso 
 

Acceso 
(libre/restrinxido) 

Restrinxido 

Prazo 30 anos desde a data de produción do documento 

Xustificación No caso dos documentos que fan referencia aos opositores de xeito 
individualizado, o acceso é de carácter restrinxido aos datos persoais conforme 
á Lei 19/2013, do 9 de decembro, de Transparencia, Acceso á Información 
Pública e Bo Goberno (art. 15) e a Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de 
Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais. Non obstante, 
estes datos son meramente identifiativos (enderezo, números de teléfono, 
datas de nacemento,...) ou non especialmente protexidos. 
Estes documentos poderán ser obxecto de consulta pública: 

- se media consentimento das persoas afectadas, en calquera momento 

- desde o mesmo momento da súa morte 

- se non se coñece a data do pasamento, trinta anos desde a produción 
do documento, de acordo co artigo 23.5. da  Lei 7/2014, do 26 de 
setembro, de arquivos e documentos de Galicia. 

Esta restrición non será de aplicación para os solicitantes de inclusión nas 
listaxes de substitución ou interinidade respecto aos expedientes dos outros 
participantes debido á súa condición de interesados, de acordo co disposto no 
artigo 4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo 
Común das Administracións Públicas. 
O resto de documentación será de acceso libre. 

 
 

Transferencia 
 

Arquivo Prazo Xustificación 

Arquivo 
central 

1 ano Os expedientes transferiranse ao arquivo central transcorrido un 
ano desde o remate da súa tramitación administrativa  

Arquivo 
intermedio 

5 anos  Pasados 5 anos desde a finalización do trámite os expedientes 
seleccionados transferiranse ao arquivo intermedio 

Arquivo 
histórico 

10 anos  Transcorridos 10 anos os expedientes de conservación permanente 
transferiranse ao arquivo histórico para a súa custodia definitiva 

 
 

Selección 
 

Tipo de selección: 
conservación total/ 
conservación parcial/ 
eliminación 

Prazo Mostraxe Soporte de 
substitución 

Eliminación parcial 
1.Conservación permanente 
da parte xeral do expediente 
2.Posibilidade de 
eliminación dos expedientes 
individuais aos 5 anos da 
finalización da tramitación 
administrativa 

Aos 5 anos de finalización da 
tramitación administrativa 

Conservarase unha 
mostra de 5 
expedientes por 
convocatoria 
 

 

 



 

 
 

Control do estudo 
 

Órgano responsable do estudo Arquivo de Galicia 

Datas extremas do período 
estudado 

1983-2018 

Datas extremas do período ac-
tualizado/revisado 

 

 

Ditame 
 

Consello de Avaliación Documental de Galicia. Sesión do 21 de xaneiro de 2020 

 


