
INSTRUCIÓNS PARA A TOMA DE POSESIÓN DO PROFESORADO DO CORPO DE MESTRES
QUE  OBTIVO  DESTINO  NA ADXUDICACIÓN  DE  DESTINOS  PROVISIONAIS  CONVOCADOS
POLA RESOLUCIÓN DO 21 DE XUÑO DE 2019 (Diario Oficial de Galicia, nº 120, do 26 de xuño)

O persoal  docente  que obtivo  destino  na adxudicación de destinos  provisionais  convocado pola
Resolución do 21 de xuño de 2019 (DOG do 26 de xuño) tomará posesión no centro educativo de
destino  e deberá remitir á xefatura territorial da provincia na que obtivo destino, a documentación
que de seguido se indica. 

A toma de posesión realizarase o día 1 de setembro de 2019 e todos os documentos deberán ser
asinados con esa data.

Documentación que debe remitirse á xefatura territorial da provincia na que obtivo destino:

1. PERSOAL  FUNCIONARIO  DE  CARREIRA (funcionarios/as  en  expectativa  de  destino,  suprimidos/as,

definitivos/as, comisión de servizos e desprazados/as) e que non cambian de provincia:

-Declaración responsable (este documento presentarase en todo caso, debendo empregar o Modelo I ou o

Modelo II segundo a situación na que se atope):

-  Modelo  I: declaración  responsable  de  non  desempeñar  outra  actividade  que  poida  incorrer  en

incompatibilidade 

 ou ben

- Modelo II:  no caso de realizar ou querer realizar outra actividade pública ou privada que requira

recoñecemento ou autorización de compatibilidade pola Dirección Xeral de Función Pública, debera

asinar o modelo II e presentar unha nova solicitude de compatibilidade. Polo tanto, xunto co modelo II

achegará a copia da solicitude de compatibilidade e da renuncia ao complemento específico, de ser o

caso.

-Só no caso de variación de datos bancarios: se o/a docente quere domiciliar a súa nómina nunha conta

distinta  cá  que  figura  en  https://www.edu.xunta.es/datospersoais/ deberá  modificala  na  citada  aplicación,

imprimir o modelo que consta nesta e logo presentalo co resto da documentación na xefatura territorial.

Importante: lembrar que ao modificar na aplicación os datos da conta bancaria, deberá marcar os recadros

“activa” e “por defecto”, porque de non facelo así o sistema recuperaría só a que tivese marcada “por defecto”.

-Só no caso de variación de datos con incidencia no IRPF: Modelo 145 de retencións sobre rendementos

de traballo descargable no enderezo  http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/gl_es/Modelos_formularios/

modelo_145.shtml . Será responsabilidade do persoal reflectir os datos que se axusten á realidade.

https://www.edu.xunta.es/datospersoais/
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/gl_es/Modelos_formularios/modelo_145.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/gl_es/Modelos_formularios/modelo_145.shtml


2. PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA  que cambia de provincia:

-Declaración responsable (este documento presentarase en todo caso, debendo empregar o Modelo I ou o

Modelo II segundo a situación na que se atope):

-  Modelo  I: declaración  responsable  de  non  desempeñar  outra  actividade  que  poida  incorrer  en

incompatibilidade 

 ou ben

- Modelo II:  no caso de realizar ou querer realizar outra actividade pública ou privada que requira

recoñecemento ou autorización de compatibilidade pola Dirección Xeral de Función Pública, debera

asinar o modelo II e presentar unha nova solicitude de compatibilidade. Polo tanto, xunto co modelo II

achegará a copia da solicitude de compatibilidade e da renuncia ao complemento específico, de ser o

caso.

-Só no caso de variación de datos bancarios: se o/a docente quere domiciliar a súa nómina nunha conta

distinta  á  que  figura  en  https://www.edu.xunta.es/datospersoais/ deberá  modificala  na  citada  aplicación,

imprimir o modelo que consta nesta e logo presentalo co resto da documentación na xefatura territorial.

Importante: lembrar que ao modificar na aplicación os datos da conta bancaria, deberá marcar os recadros

“activa” e “por defecto”, porque de non facelo así o sistema recuperaría só a que tivese marcada “por defecto”.

-Só no caso de variación de datos con incidencia no IRPF: Modelo 145 de retencións sobre rendementos

de traballo descargable no enderezo  http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/gl_es/Modelos_formularios/

modelo_145.shtml . Será responsabilidade do persoal reflectir os datos que se axusten á realidade.

3. PERSOAL FUNCIONARIO EN PRACTICAS:

-Declaración responsable (este documento presentarase en todo caso, debendo empregar o Modelo I ou o

Modelo II segundo a situación na que se atope):

-  Modelo  I: declaración  responsable  de  non  desempeñar  outra  actividade  que  poida  incorrer  en

incompatibilidade 

 ou ben

- Modelo II:  no caso de realizar ou querer realizar outra actividade pública ou privada que requira

recoñecemento ou autorización de compatibilidade pola Dirección Xeral de Función Pública, debera

asinar o modelo II e presentar unha nova solicitude de compatibilidade. Polo tanto, xunto co modelo II

achegará a copia da solicitude de compatibilidade e da renuncia ao complemento específico, de ser o

caso.

-Datos bancarios: segundo a situación na que se atope:

a) persoal funcionario en prácticas que non fose antes persoal docente interino:  para domiciliar a

súa nómina deberá entrar na aplicación https://www.edu.xunta.es/datospersoais  e introducir os seus 

datos de conta bancaria, imprimir o modelo de petición e  remitilo co resto da documentación á xefatura

territorial.

https://www.edu.xunta.es/datospersoais
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/gl_es/Modelos_formularios/modelo_145.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/gl_es/Modelos_formularios/modelo_145.shtml
https://www.edu.xunta.es/datospersoais/


b) persoal funcionario en prácticas que xa era antes persoal docente interino: se o/a docente  

quere  domiciliar  a  súa  nómina  nunha  conta  distinta  á  que  figura  en  

https://www.edu.xunta.es/datospersoais/ deberá modificala na citada aplicación, imprimir o modelo que 

consta nesta e logo remitilo co resto da documentación á xefatura territorial.

Importante: lembrar que ao modificar na aplicación os datos da conta bancaria, deberá marcar os  

recadros “activa” e “por defecto”, porque de non facelo así o sistema recuperaría só a que tivese  

marcada “por defecto”.

-Datos IRPF: segundo a situación na que se atope:

a) persoal funcionario en prácticas que non fose antes persoal docente interino:  Modelo 145 de 

retencións sobre rendementos de traballo descargable no enderezo seguinte:

 http://www.agenciatributaria.es/  AEAT.internet/gl_es/Modelos_formularios/modelo_145.shtml  .

Será responsabilidade do persoal reflectir os datos que se axusten á realidade.

b) persoal funcionario en prácticas que xa era antes persoal docente interino: só no caso de  

variación  de  datos  con  incidencia  no  IRPF  deberán  remitir  o  Modelo  145  de  retencións  sobre  

rendementos de traballo descargable no enderezo seguinte:

 http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/gl_es/Modelos_formularios/modelo_145.shtml  .  

 Será responsabilidade do persoal reflectir os datos que se axusten á realidade.

- No caso de que o persoal funcionario en prácticas non fose antes persoal docente interino deberá presentar

copia da tarxeta sanitaria ou de ser o caso, da  tarxeta de afiliación a seguridade social.

4. PERSOAL INTERINO:

-Declaración responsable (este documento presentarase en todo caso, debendo empregar o Modelo I ou o

Modelo II segundo a situación na que se atope):

-  Modelo  I: declaración  responsable  de  non  desempeñar  outra  actividade  que  poida  incorrer  en

incompatibilidade 

 ou ben

- Modelo II:  no caso de realizar ou querer realizar outra actividade pública ou privada que requira

recoñecemento ou autorización de compatibilidade pola Dirección Xeral de Función Pública, debera

asinar o modelo II e presentar unha nova solicitude de compatibilidade. Polo tanto, xunto co modelo II

achegará a copia da solicitude de compatibilidade e da renuncia ao complemento específico, de ser o

caso.

-Datos bancarios: segundo a situación na que se atope:

a) persoal docente interino que non tivo con anterioridade ningún nomeamento como persoal 

docente interino:  para domiciliar a súa nómina deberá entrar na seguinte aplicación:

 https://www.edu.xunta.es/datospersoais  e introducir os seus datos  de  conta  bancaria,  imprimir  o  

modelo de petición e  remitilo co resto da documentación á xefatura territorial.

https://www.edu.xunta.es/datospersoais
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/gl_es/Modelos_formularios/modelo_145.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/gl_es/Modelos_formularios/modelo_145.shtml
http://www.agenciatributaria.es/
https://www.edu.xunta.es/datospersoais/


b) persoal docente interino que xa tivo con anterioridade un nomeamento como persoal docente

interino: se o/a docente quere domiciliar a súa nómina nunha conta distinta á que figura na aplicación

https://     www.edu.xunta.es/datospersoais/   deberá modificala na citada aplicación, imprimir o modelo  

que consta nesta e logo remitilo co resto da documentación á xefatura territorial.

Importante: lembrar que ao modificar na aplicación os datos da conta bancaria, deberá marcar os  

recadros “activa” e “por defecto”, porque de non facelo así o sistema recuperaría só a que tivese  

marcada “por defecto”.

-Datos IRPF: segundo a situación na que se atope:

a) persoal docente interino que non tivo con anterioridade ningún nomeamento como persoal 

docente  interino:   Modelo  145  de  retencións  sobre  rendementos  de  traballo  descargable  no  

enderezo seguinte:

 http://www.agenciatributaria.es/  AEAT.internet/gl_es/Modelos_formularios/modelo_145.shtml  .

Será responsabilidade do persoal reflectir os datos que se axusten á realidade.

b) persoal docente interino que xa tivo con anterioridade un nomeamento como persoal docente

interino : só no caso de variación de datos con incidencia no IRPF deberán remitir o Modelo 145 de 

retencións sobre rendementos de traballo descargable no enderezo seguinte:

 http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/gl_es/Modelos_formularios/modelo_145.shtml  .  

 Será responsabilidade do persoal reflectir os datos que se axusten á realidade.

- Declaración de acceso e autorización de acceso (Modelo III)

- No caso do primeiro nomeamento como interino : Copia do título académico correspondente e copia da

tarxeta sanitaria  ou de ser o caso, da  tarxeta de afiliación a seguridade social.

5.-PERSOAL DOCENTE PROCEDENTE DOUTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS E PERSOAL DOCENTE

REINGRESADO:

-Declaración responsable (este documento presentarase en todo caso, debendo empregar o Modelo I ou o

Modelo II segundo a situación na que se atope):

-  Modelo  I: declaración  responsable  de  non  desempeñar  outra  actividade  que  poida  incorrer  en

incompatibilidade 

 ou ben

- Modelo II:  no caso de realizar ou querer realizar outra actividade pública ou privada que requira

recoñecemento ou autorización de compatibilidade pola Dirección Xeral de Función Pública, debera

asinar o modelo II e presentar unha nova solicitude de compatibilidade. Polo tanto, xunto co modelo II

achegará a copia da solicitude de compatibilidade e da renuncia ao complemento específico, de ser o

caso.

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/gl_es/Modelos_formularios/modelo_145.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/gl_es/Modelos_formularios/modelo_145.shtml
http://www.agenciatributaria.es/
https://www.edu.xunta.es/datospersoais/


-Datos  bancarios:  para  domiciliar  a  súa  nómina  deberá  entrar  na  aplicación

https://www.edu.xunta.es/datospersoais  e introducir os seus datos de conta bancaria, imprimir o modelo de

petición e remitilo  co resto da documentación á xefatura territorial. 

-Datos IRPF: Modelo 145 de retencións sobre rendementos de traballo descargable no enderezo seguinte:

http://www.agenciatributaria.es/  AEAT.internet/gl_es/Modelos_formularios/modelo_145.shtml  .

Será responsabilidade do persoal reflectir os datos que se axusten á realidade.

- Declaración de acceso e autorización de acceso (Modelo III)

- Copia da da tarxeta de afiliación a seguridade social /tarxeta MUFACE

Ante calquera dúbida, poden poñerse en contacto a través do correo electrónico da Sección de profesorado da

Xefatura Territorial correspondente, onde deberán remitir tamén a documentación anteriormente sinalada:

A CORUÑA: persoal.primaria.coruna@edu.xunta.gal 

LUGO: persoal.primaria.lugo@edu.xunta.gal

OURENSE: persoal.primaria.ourense@edu.xunta.  gal  

PONTEVEDRA: persoal.primaria.pontevedra@edu.xunta.gal

Lémbrase que a través do enderezo web www.edu.xunta.es/datospersoais, utilizando o seu número de conta

de correo, poderá consultar e actualizar os seus datos persoais, relativos a enderezo e teléfonos.

mailto:persoal.primaria.pontevedra@edu.xunta.es
mailto:persoal.primaria.ourense@edu.xunta.gal
mailto:persoal.primaria.ourense@edu.xunta.gal
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/gl_es/Modelos_formularios/modelo_145.shtml
http://www.agenciatributaria.es/
https://www.edu.xunta.es/datospersoais


MODELO I

DECLARACIÓN RESPONSABLEDECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dª__ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __
con  DNI__ __ __ __ _ __ __ _  e  núm.da  Segur idade  Soc ia l /MUFACE
_ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ _ ,  maior  de  idade,   con  mot ivo  da  toma  de
posesión dunha praza per tencente  ao corpo de mest res /as ,

                     DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:

- Que  non  desempeño  n ingún  posto  ou  ac t iv idade  no
sector  púb l ico  de l imi tado  polo  ar t igo  pr ime i ro  e  segundo
da  Le i  53 /84,  do  26  de  decembro,  e  que  non  rea l izo
ningunha   ac t iv idade  pr ivada  incompat ib le  ou  suxei ta  ao
precept ivo  recoñecemento  de compat ib i l idade.

- Que  non  perc ibo  pensión  de  xubi lac ión ,  re t i ro  ou
or fandade  por  dere i tos  pas ivos  ou  por  ca lquera  Réx ime
da Segur idade Socia l  púb l ico  e obr iga tor io .

- Que  non  me  a topo  a  d ía  de  hoxe  en  s i tuac ión  de
incapac idade  tempora l  para  o  desempeño  das  funcións
encomendadas.

       ……………………….,  1  de  se tembro de 2019

Asdo. : __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ _

        



MODELO II

DECLARACIÓN RESPONSABLEDECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dª__ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _
con DNI_ __ __ __ _ __ __ __ _ __ _  e  núm.da Segur idade Soc ia l /MUFACE
_ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ _ ,  maior  de  idade,   con  mot ivo  da  toma  de
posesión dunha praza per tencente  ao corpo de mest res /as ,

                     DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:

- Que  teño  so l i c i tado  a  autor izac ión  de  compat ib i l idade
para  o  exerc ic io  dout ras  ac t iv idades  á  Consel le r ía  de
Facenda  ao  abe i ro  da  Le i  53 /84,  do  26  de  decembro,  con
data  - - / - - / - - - - .

- Que  non  perc ibo  pensión  de  xubi lac ión ,  re t i ro  ou
or fandade  por  dere i tos  pas ivos  ou  por  ca lquera  Réx ime
da Segur idade Socia l  púb l ico  e obr iga tor io .

- Que  non  me  a topo  a  d ía  de  hoxe  en  s i tuac ión  de
incapac idade  tempora l  para  o  desempeño  das  funcións
encomendadas.

       ……………………….,  1  de  se tembro de 2019

Asdo. : __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ _



MO DE L O  I I I

DECLARACIÓN RESPONSABLEDECLARACIÓN RESPONSABLE

APELIDOS NOME

DATA NACEMENTO ENDEREZO

CÓDIGO POSTAL LOCALIDADE E PROVINCIA Enderezo
electrónico

Con  mot ivo  da  toma  de  poses ión  dunha  praza  per tencente  ao  corpo
de mest res /as ,

DECLARO:

Que  non  fun  condenado/a  por  sentenza  f i rme  por  n ingún  de l i to  cont ra
a  l iberdade  e  a  indemnidade  sexua l ,  que  inc lúe  a  agres ión  e  abuso
sexual ,  acoso  sexual ,  exh ib ic ion ismo  e  provocac ión  sexua l ,
p ros t i tuc ión  e  exp lo tac ión  sexua l  e  cor rupción  de  menores,  as i  como
por  t ra ta  de  seres  humanos.

Asemade  autor izo  á  D i recc ión  Xera l  de  Cent ros  e  Recursos  Humanos
a  consu l ta r  os  meus  datos  de  ident idade  no  S is tema  de  ver i f i cac ión
de  datos  de  ident idade  do  Min is ter io  de  Facenda  e  Admin is t rac ións
Públ icas  e  ao acceso ao Rex is t ro  Cent ra l  de  Del incuentes  Sexuais .

A r t i go  13 .5  d a  Le i  o rg án i c a  1 /1 99 6 ,  de  p ro te c c i ó n  xu r í d i c a  d o  men o r  (B O E  nú m.
1 5 ,  do  17  de  xa ne i ro ,  mo d i f i ca d a  p o la  L e i  2 6 / 20 1 5 ,  d o  28  de  xu l l o ,  de
mo d i f i c a c ió n  d e  p ro t e c c ió n  á  i n fa n c ia  e  á  ad o le s c en c ia  (B O E  1 80 ,  do  2 9  de
x u l l o )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  1  d e  s e te mb ro  de  20 19

As d o :


