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SPJ-USO ESIXE QUE SE RETOME DE INMEDIATO, E DUNHA VEZ 

POR TODAS, A NEGOCIACIÓN  DA REGULACIÓN DAS 

COMISIÓNS DE SERVIZO NO ÁMBITO DA XUSTIZA GALEGA. 

SPJ-USO ven de reiterar solicitude de urxente convocatoria de mesa 

sobre comisións de servizo e publicación inmediata da 

correspondente orde que quedou a “medio negociar” en varias 

ocasións. 

É inaudito que tras múltiples mesas de negociación, algúnhas delas xa no 

ano 2017 (si 2017, fai 4 anos…), a administración, coa complicidade de 2 

sindicatos que no ano 2019 tiveron a brillante idea de opoñerse a unha 

“minucia” (a interpretación do termo “vacante”…) cando a negociación 

estaba case rematada e pendente de publicación, en outubro de 2019 a Xunta 

acordase pedir informe sobre esa “oposición” de dous sindicatos, á asesoría 

xurídica, e hoxe, dous anos mais tarde, un tema de tanta trascendencia, siga 

sen avanzar e os sindicatos sigamos sen ter noticias nin do informe da 

asesoría xurídica, nin mesa de negociación ó respecto. 

Reiteramos que a regulación das Comisións de servizo é un asunto de 

máxima relevancia e trascendencia, e na actualidade mais se cabe, dada a 

inoperancia das bolsas de interinos que como sabemos están esgotadas, 

ademais da actualización do 2020 da normativa de substitucións, que é mais 

restrictiva (esíxense 6 meses de servizos na praza dende a que participas) 

polo que gran parte das prazas que están saindo a substitución están a 

quedar desertas. 

Lembramos que a negociación do ano 2019 establecía qué prazas saían a 

comisión de Servizo e cales a Substitución, e que as prazas vacantes como 

resultado das comisión de servizo debían sair a substitución e as vacantes en 

substitución cubriríanse por persoal interino. 

É de urxente necesidade que Galicia debe ter de inmediato e sen mais 

demoras unha regulación propia e axeitada para a cobertura de prazas de 

conformidade co art. 527 da LOPX e 73 do regulamento. 

O anterior beneficiaría a movilidade de tódolos traballadores 

(independentemente do seu destino, corpo ou titulación). 
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NOVIDADES E DIFERENCIAS BÁSICAS ENTRE  AS COMISIÓNS DE 

SERVIZOS E AS SUBSTITUCIÓNS CONFORME Á ÚLTIMA PROPOSTA 

DA ADMINSTRACIÓN (2019) E ALEGACIÓNS DE SPJ-USO. 

COMISIÓNS DE SERVIZO SUBSTITUCIÓNS 

As prazas cubrense por funcionarios do mesmo 

corpo, en HORIZONTAL. 

As prazas poden cubrirse en VERTICAL 

(funcionarios do corpo inmediatamente inferior) ou 

en HORITONZAL (mesmo corpo), tendo 

preferencia as substitucións verticais. 

Falecemento, perda da condición de funcionario 

(incluída xubilación), excedencias, prazas de 

nova creación, desertas e liberación sindicais. 

Licencias (incluídas licencias por enfermidade) 

e permisos de larga duración (superior a 3 

meses), prazas desertas tras ser ofertadas a 

comisión e prazas desocupadas por estar o seu 

titular en comisión de servizos. 

Para funcionarios en servicio activo do mesmo 

corpo e de calquera ámbito territorial. 

Para funcionarios en servicio activo destinados en 

Galicia e que posúan a titulación do corpo a 

substituir. 

Obrigatoriamente presentaránse electrónicamente as solicitudes no prazo de 3 días. 

PREFERENCIA: 

Primeiro: Supostos excepcionais do artigo 16 da 

orde (violencia, acoso, etc).  

Logo os mesmos criterios que nun concurso 

(antigüidade + galego); caso de empate acúdese 

ó escalafón. 

 

PREFERENCIA: 
Primeiro: O mesmo órgano. 
Segundo: VERTICAL no mesmo CENTRO DE 
DESTINO. 
Terceiro: VERTICAL DISTINTO CENTRO DE 
DESTINO.  
Cuarto: HORIZONTAL MESMO CENTRO DE 
DESTINO.  
Quinto: HORIZONTAL DISTINTO CENTRO DE 
DESTINO. 
SPJ-USO solicita que nos casos de empate 
prime sempre o mellor posto no escalafón. 

DURACIÓN: UN ANO, prorrogable por outro 
como máximo. 

DURACIÓN: dependendo do caso. 

RENUNCIAS: Unha vez adxudicada a praza, a renuncia penalízase coa imposibilidade de 
acceder a nova comisión nin substitución durante UN ANO. 
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