
Táboa de avaliación documental T0067

Código 
serie

Denominación   da serie documental Data inicial Data final

485 Expedientes de formación e xestión das listaxes de substitución 
ou interinidade de profesorado de ensinanza infantil e primaria

1988

Procedencia e unidade produtora

Ámbito 
competencial

Educación. Educación non universitaria

Código  da 
unidade

Denominación da unidade administrativa produtora Data inicial Data final

2271 Servizo de Profesorado e Centros 1988 1994
2268 Servizo de Profesorado de Educación Infantil e Primaria 1994

Normativa aplicable

Ámbito Título Publicación Data 
publicación URL

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

BOE nº 238 06/08/1970 

https://
www.boe.es/boe/
dias/1970/08/06/
pdfs/A12525-
12546.pdf     

Estatal 
Lei  orgánica  1/1990,  de  3  de 
outubro,  de  ordenación  xeral  do 
sistema educativo. 

BOE nº 238 04/10/1990 

https://
www.boe.es/eli/
es/lo/
1990/10/03/1 

Estatal Lei  orgánica  2/2006, do 3  de maio, 
de educación 

BOE nº 106 04/05/2006 

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

Autonómica 

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 

Autonómica 
Addenda do 30 de setembro de 2002 
ao acordo do 20 de xuño de 1995, 
polo  que  se  regulan  o  acceso  e  as 

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/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.boe.es/eli/es/lo/1990/10/03/1
https://www.boe.es/eli/es/lo/1990/10/03/1
https://www.boe.es/eli/es/lo/1990/10/03/1


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 

Autonómica 

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 

Autonómica Anuncios de convocatoria en prensa 
e no DOG DOG 

Autonómica 

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/
dog/Publicados/
1991/19910325/
Anuncio3F042_gl.p
df 

Autonómica 

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/
dog/Publicados/
2010/20100519/
Anuncio178F2_gl.p
df     

Autonómica 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/
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/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/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


Autonómica 
Lei  2/2015,  do  29  de  abril,  do 
emprego público de Galicia DOG nº 82 04/05/2015 

https://
www.xunta.gal/
dog/Publicados/
2015/20150504/
AnuncioC3B0-
290415-
0001_gl.html 

Autonómica 

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/
dog/Publicados/
2017/20170711/
AnuncioG0164-
030717-
0003_gl.pdf     

Autonómica 

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 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) 

DOG nº 152 12/08/2019 

https://
www.xunta.gal/
dog/Publicados/
2019/20190812/
AnuncioG0534-
020819-
0001_gl.pdf     

Autonómica 

ORDE do 20 de novembro de 2019 
pola  que  se  dá  publicidade  ás 
titulacións  que  permiten  a 
incorporación ás listas de aspirantes 
a  desempeñar  postos  docentes  en 
réxime  de  interinidades  e 

DOG nº 235 11/12/2019 

https://
www.xunta.gal/
dog/Publicados/
2019/20191211/
AnuncioG0534-
281119-

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191211/AnuncioG0534-281119-0010_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191211/AnuncioG0534-281119-0010_gl.html
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/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/2015/20150504/AnuncioC3B0-290415-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150504/AnuncioC3B0-290415-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150504/AnuncioC3B0-290415-0001_gl.html


substitucións dos corpos de mestres, 
de profesores de ensino secundario, 
de profesores técnicos de formación 
profesional  e  de  profesores  de 
escolas  oficiais  de  idiomas  que 
imparten as ensinanzas reguladas na 
Lei  orgánica  2/2006, do 3  de maio, 
de  educación,  en  centros  docentes 
desta  consellería

0010_gl.html     

Autonómica 

RESOLUCIÓN  do  8  de  outubro  de 
2020, da Dirección Xeral de Centros 
e Recursos Humanos, pola que se dá 
publicidade  do  acordo  entre  a 
Consellería  de  Cultura,  Educación  e 
Universidade  e  as  organizacións 
sindicais ANPE, CC.OO., CSI.F e FETE-
UGT polo que se engade unha nova 
disposición  transitoria  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  (publicado  pola 
Resolución do 28 de xuño de 2017, 
Diario Oficial de Galicia número 131, 
do 11 de xullo)

DOG nº 209 16/10/2020 

https://
www.xunta.gal/
dog/Publicados/
2020/20201016/
AnuncioG0598-
131020-
0003_gl.html     

Documentos que integran a unidade documental

Código  tipo 
documental

Denominación do documento

TD01-016 Resolucións de aperturas de listas para inscricións 
TD08-010 Anuncios de aperturas de listas para inscricións/modificacións das inscricións 

TD14-010 Solicitudes de inclusión en listas de interesados, acompañadas de documentación requirida 
e de méritos alegados 

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 nas Delegacións provinciais/Xefaturas territoriais 
TD18-012 Renuncias

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201016/AnuncioG0598-131020-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201016/AnuncioG0598-131020-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201016/AnuncioG0598-131020-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191211/AnuncioG0534-281119-0010_gl.html


Características da serie

Serie (aberta/pechada) Aberta
Series relacionadas

Tipo relación Código 
da serie

Denominación da serie documental Produtor

Complementaria 484
Expedientes de probas selectivas do persoal 
docente de ensinanza preescolar, infantil, primaria 
e especial

Consellería competente 
en Educación

Complementaria 2671

Expedientes de concurso de adxudicación de 
destinos provisionais do persoal docente non 
universitario da Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria da Comunidade 
Autónoma de Galicia

Consellería competente 
en Educación

Réxime de acceso

Acceso 
(libre/restrinxido)

Restrinxido

Prazo 30 anos
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  identificativos 
(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
Ao ano da publicación das listaxes definitivas de 
puntuacións dos solicitantes

Arquivo 
intermedio

Aos cinco anos de publicación das listaxes 
definitivas de puntuacións dos solicitantes

A  selección  executarase  no 
arquivo  central  con  carácter 
previo  ao  seu  envío  ao  arquivo 



Transferencia

intermedio,  onde  se  enviará  o 
resultado da selección

Arquivo 
histórico

Aos quince anos de publicación das listaxes 
definitivas de puntuacións dos solicitantes

Selección

Tipo de selección:
conservación 
permanente/ 
eliminación parcial/
eliminación total

Prazo Mostraxe Soporte  de 
substitución

Eliminación parcial
- Posibilidade de 
eliminación da parte 
individual dos 
expedientes dos 
inscritos nas listaxes
- Conservarase o 
resto da 
documentación

Aos  cinco  anos  a  partir  da  data  da 
publicación  da  resolución  de  puntuación 
definitiva

 Conservaranse 5 
solicitudes por 
ano de 
convocatoria

Control do estudo

Órgano responsable do 
estudo

Secretaría Xeral de Cultura. Arquivo de Galicia

Datas extremas do período 
estudado

1988-2020

Datas  extremas  do  período 
actualizado/revisado

Ditame

Consello de Avaliación Documental de Galicia. Sesión do 13 de xullo de 2021


