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O SINDICATO PROFESIONAL DE XUSTIZA  SPJ-USO Galicia, CIF 

G15380033, no seu propio nome e no  dos funcionarios que prestan os seus servizos na 
comunidade galega, mail spjusogalicia@fep-uso.es, e domicilio a efectos de notificacións no 
local sindical sito en C/Lalín nº 4 – Edificio Xulgados -  (locales sindicales)  36.209 de Vigo, por medio 

do presente expón a medio de denuncia e SOLICITA: 

1. Este sindicato leva moito tempo solicitando a negociación íntegra dunha nova normativa 
de substitucións, e asimesmo rematar a negociación das Comisións de Servizo, 
reivindicación que reiteramos por medio da presente. 

2. Non obstante o anterior, e mentras esa negociación e en consecuencia a nova normativa 
non se produzan, solicitamos CON CARÁCTER DE URXENCIA a MODIFICACIÓN 
PARCIAL DA ACTUAL NORMATIVA DE SUBSTITUCIÓNS. 

3. Por  medio da Resolución do 7 de maio de 2008, da Dirección Xeral de Xustiza (DOG 
núm.93, do 15 de maio), regulouse a provisión de forma temporal mediante substitucións 
dos postos de traballo reservados aos funcionarios integrantes dos corpos xerais ao 
servizo da Administración de xustiza, sistema previsto no artigo 74.1 do Real decreto 
1451/2005, do 7 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de ingreso, provisión 
de postos de traballo e promoción profesional do dito persoal. A través da referida 
resolución reguláronse, así mesmo, as atribucións de funcións entre os membros do 
corpo de auxilio xudicial da mesma localidade, previstas no artigo 39.2 do citado 
regulamento. 

4. Por Resolución do 2 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Xustiza (DOG núm. 113, do 
11 de xuño) foi modificada esta Resolución do 7 de maio de 2008 coa finalidade, entre 
outras, de introducir como requisito unha permanencia mínima de seis meses 
continuados no posto dende o que se participa.  Esta condición pretende unha 
mínima estabilidade do persoal nos órganos xudiciais e unha mellor prestación do 
servizo público.  

5. Non obstante, as substitucións verticais que se producen dentro da mesma 
unidade garanten, ademais da axilidade na cobertura  da praza, un mellor 
funcionamento do servizo; motivo este que aconsella  exceptuar o requisito de 
permanencia mínima no posto exclusivamente para aqu el persoal que a solicite 
dentro da mesma unidade. 

6. O anteriormente exposto e razonado foi xa propos to por esa DXX ás organizacións 
sindicais en data 13-11-2020 mediante correo electr ónico remitido para alegacións, 
e non habendo causa algunha que motive a non public ación oficial da proposta de 
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modificación remitida, unha vez transcorrido mais d e un ano dende a dita 
proposta. 

7. En vista do anteriormente exposto é polo que SOLICITAMOS a modificación 
urxente e inmediata publicación da Resolución do 7 de maio de 2008, 
da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se regulan as substitucións 
entre funcionarios ao servizo da Administración de xustiza en Galicia , 
nos seguintes termos: 

“ Primeiro. O artigo cuarto queda redactado como segue: 

«Cuarto. Requisitos dos solicitantes  
1. Poderán solicitar as substitucións, con exención de funcións nos seus postos, os fun-
cionarios de carreira dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza con 
destino en órganos radicados na Comunidade Autónoma de Galicia que estean en 
situación de activo, prestando efectivamente servizos en xulgados, tribunais, fiscalías ou 
outros órganos da Administración de xustiza, e leven un mínimo de seis meses 
continuados no posto de traballo desde o cal participan na convocatoria, ben sexa con 
carácter definitivo, ben provisional.  
 

Esta permanencia mínima de seis meses non será exix ible ao persoal 
que solicite a substitución vertical dentro da mesm a unidade. ” 

En  Galicia,  a   13 de enero de 2022. 
Fdo.: 34.995.617-J en representación de SPJ-USO. 
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