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Corrección de erros.-Orde do 16 de xaneiro de
2009 pola que se ditan instrucións sobre a con-
fección de nóminas do persoal ao servizo da
Administración autonómica para o ano 2009.

Advertidos erros, na devandita orde, publicada no
Diario Oficial de Galicia número 16, do venres 23
de xaneiro de 2009, cómpre facer as oportunas
correccións.

Na páxina 1.598, no anexo V, punto 2º, número
Un.-«Desempeño de órganos de goberno uniper-
soais», deben suprimirse as filas de tipo de centro E.

Na páxina 1.605, no anexo XIII, onde di: «plus de
destino» debe dicir: «complemento de destino».

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Resolución do 29 de xaneiro de 2009, da
Secretaría Xeral da Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria, pola que se lle dá
publicidade ao acordo entre esta consellería e
as organizacións sindicais sobre a xornada de
traballo do persoal subalterno e sobre as retri-
bucións do persoal subalterno e auxiliar
administrativo que presta servizos nos centros
educativos dependentes da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria.

O día 31 de xullo de 2008 a conselleira de Educa-
ción e Ordenación Universitaria e as organizacións

dio horizontal número un, dereita entrando a praza de
garaxe nº 6, esquerda praza de garaxe nº 8 e costas
dos herdeiros de Manuel García. Inscrito no Rexistro
da Propiedade nº 1 da Coruña no tomo 2373, libro
2373, folio 168, predio 63224.

5. 18,18% do predio horizontal número un, que está
formado por un sector da planta do soto da mesma casa
nº 56, cun pequeno aseo, e pola rampla de acceso ao dito
soto. Ten unha superficie de 116,62 m2 e linda: fronte,
na entrada da rampla, coa rúa Federico Tapia e o resto
coas prazas de garaxe nº 1, 2, 10 e 11 e o cuarto trastei-
ro, o departamento en que está colocado o depósito de
combustible e unha parte coa parede que separa do sub-
solo da rúa Federico Tapia; costas, sala de instalacións e
as prazas de garaxe nº 4, 5, 6, 7 e 8; dereita, entrando a
praza de garaxe nº 3, esquerda, casa de Juan Castro Mos-
quera. Linda ademais interiormente, coa praza de gara-
xe nº 9. Inscrito no Rexistro da Propiedade nº 1 da Coru-
ña no tomo 1857, libro 1857, folio 8, predio 63210.

Valoración económica: 936.000 €.

Santiago de Compostela, 15 de xaneiro de 2009.

P.D. (Orde 18-9-2006)
Mª Inmaculada Viña Carregal

Secretaria xeral e do Patrimonio

sindicais CIG, CC.OO., UGT e CSIF chegaron a un
acordo sobre a xornada de traballo do persoal subal-
terno que presta servizos nos centros educativos, e
sobre as retribucións do persoal subalterno e auxi-
liar administrativo que presta servizos nos centros
educativos públicos dependentes da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria.

Este acordo foi ratificado polo Consello da Xunta
de Galicia na súa reunión do día 11 de setembro de
2008.

En aplicación do artigo 38 da Lei 7/2007, do 12 de
abril, do Estatuto básico do empregado público, pro-
cede ordenar a publicación deste acordo no Diario
Oficial de Galicia. Na súa virtude, esta secretaría
xeral

RESOLVE:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia
do acordo entre a conselleira de Educación e Orde-
nación Universitaria e as organizacións sindicais
CIG, CC.OO., UGT e CSIF, do 31 de xullo de 2008,
sobre a xornada de traballo do persoal subalterno
que presta servizos nos centros educativos, e sobre
as retribucións do persoal subalterno e auxiliar
administrativo que presta servizos nos centros edu-
cativos públicos dependentes da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria, como anexo
a esta resolución.

Santiago de Compostela, 29 de xaneiro de 2009.

Benito Fernández Rodríguez
Secretario xeral da Consellería de Educación

e Ordenación Universitaria

ANEXO

En Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2008.

Reunidos:

Dunha parte, Laura Sánchez Piñón, conselleira de
Educación e Ordenación Universitaria, en nome e
representación da Consellería de Educación e Orde-
nación Universitaria e,

Doutra parte, as organizacións sindicais que asi-
nan ao final deste documento,

Sobre a xornada de traballo do persoal subalterno
que presta servizos nos centros educativos, e sobre
as retribucións do persoal subalterno e persoal auxi-
liar administrativo que presta servizos nos centros
educativos públicos dependentes da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria

Acordan:

Primeiro.-Xornada de traballo do persoal funcio-
nario subalterno que presta servizos nos centros
educativos dependentes da Consellería de Educa-
ción e Ordenación Universitaria.

A xornada de traballo do persoal funcionario do
corpo subalterno que presta servizos nos centros
educativos dependentes da Consellería de Educa-
ción e Ordenación Universitaria debe ser a fixada
con carácter xeral para o persoal funcionario, de
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trinta e sete horas e trinta minutos á semana, como
establece o Acordo do Consello da Xunta de Galicia
do 6 de febreiro de 1990.

Non obstante, as singularidades que se presentan
nos centros educativos exixe o establecemento e
inclusión na relación de postos de traballo da conse-
llería dun horario especial para o persoal pertencen-
te ao corpo de subalternos, diferente ao establecido
con carácter xeral polo acordo do Consello da Xun-
ta de Galicia xa mencionado e que vai entre as 7.45
horas e as 15.15 horas, en período de luns a venres,
ambos incluídos.

En consecuencia, a xornada de traballo do persoal
subalterno que presta servizos nos centros educati-
vos dependentes da Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria rexerase polas seguintes
normas:

1. Os horarios do persoal de administración e ser-
vizos forma parte do documento de organización do
centro e poderán ser consultados en calquera
momento por todos os membros da comunidade edu-
cativa.

2. A xornada de traballo do persoal funcionario do
corpo subalterno que presta servizos nos centros
educativos terá a duración máxima de 37 horas e 30
minutos semanais establecida de forma xeral para
todos os funcionarios públicos e poderá ter en conta
horarios específicos nos períodos non lectivos. A
dita xornada desenvolverase entre as 7.45 horas e as
23.00 horas, de luns a venres, e deberá cumprirse
integramente no centro ou centros educativos en que
se está destinado, distribuíndose en xornada conti-
nuada ou partida, de acordo coas necesidades de
cada centro. Garantirase á funcionaria ou funciona-
rio un descanso mínimo de 12 horas entre cada
quenda de traballo. A xornada de traballo non exce-
derá as sete horas e media ao día.

3. A xornada de traballo, partida ou continua, e o
horario do persoal será establecido pola dirección do
centro educativo, logo da negociación co persoal afec-
tado, e organizarase en réxime de xornada continuada
sempre que sexa posible. Preferirase o establecemen-
to de quendas de traballo diferenciadas ás xornadas
partidas de mañá e tarde. Nos centros educativos onde
sexa necesario que as funcionarias e funcionarios
subalternos fagan xornada partida, agás acordo unáni-
me en contra das funcionarias e funcionarios afecta-
dos, gozarán dun descanso de dúas horas entre o final
da xornada de mañá e o inicio da xornada de tarde.

4. Poderá regularse un horario diferente do habi-
tual para determinados días do ano. De non poder
determinarse os días concretos no documento de
organización do centro, deberá realizarse un aviso
previo con sete días naturais de antelación. Estes
días deberán ter unha causa xustificada como a cele-
bración de claustros, probas ou avaliacións e non
poderán exceder os dez días no curso académico.

5. A xornada de traballo e os horarios estableceran-
se por un curso académico, entendéndose automatica-
mente prorrogado agás que se produzan cambios no
centro educativo que aconsellen a súa modificación,

como poden ser o establecemento de novos servizos
ou novas ensinanzas ou circunstancias análogas.

Sen prexuízo do anterior, poderá modificarse a xor-
nada de traballo por acordo entre a dirección e o
persoal subalterno.

6. Agás casos moi excepcionais non se poderá modi-
ficar a xornada de traballo e os horarios durante o cur-
so académico. Nestes supostos, seguirase o mesmo
procedemento que para o establecemento da xornada
e horarios se describe no número 7 deste acordo.

7. O establecemento e a modificación da xornada
de traballo e dos horarios correspóndelle á dirección
do centro, logo da negociación co persoal funciona-
rio afectado. Entre a convocatoria que se realice ao
persoal funcionario afectado e a reunión formal coa
dirección do centro para tratar este tema debe exis-
tir un prazo mínimo de sete días naturais.

8. A resolución pola que se establece ou modifica
a xornada de traballo e o horario será executiva, e
será notificada ao persoal afectado con sete días
naturais de antelación, remitindo copia á Xunta de
Persoal.

9. Unha vez establecidas as características da xor-
nada do centro, e salvo acordo das funcionarias e
funcionarios, establecerase un sistema de quendas
aplicando os principios de igualdade e non discrimi-
nación e atendendo en todo caso ás normas xerais de
conciliación da vida laboral e familiar. A adxudica-
ción das quendas efectuarase prioritariamente con
carácter voluntario e, a falta de acordo con elas, por
rotación. A rotación das quendas farase con carácter
anual, ao comezo de cada curso académico.

10. No caso de ausencias do persoal subalterno
por causa de baixa médica ou outras circunstancias,
a adxudicación da quenda do persoal subalterno
ausente efectuarase prioritariamente con carácter
voluntario e, a falta de acordo entre todos os funcio-
narios afectados, por rotación diaria, sen que a xor-
nada poida exceder as sete horas e media ao día.

11. Se no establecemento ou na modificación da
xornada de traballo polo procedemento establecido
no número 7 non existise acordo unánime de todo o
persoal afectado, o persoal subalterno poderá solici-
tar a intervención dunha comisión configurada polo
secretario ou secretaria provincial da delegación
provincial da Consellería de Educación e Ordena-
ción Universitaria, que a presidirá, a Xefatura Pro-
vincial da Inspección Educativa, dous directores ou
directoras da Xunta Provincial de Directores, un
representante da Xunta de Persoal e unha persoa
designada polos sindicatos máis representativos.

Esta comisión solicitará ao centro educativo, no
prazo de dez días desde a petición, a documentación
relativa ao establecemento da xornada de traballo e
dos horarios á dirección do centro educativo, así
como un informe. Entre a documentación figurará,
polo menos, a proposta de horarios e a súa motiva-
ción, os cadros horarios establecidos, as alegacións
formuladas polo persoal afectado así como a acta da
consulta efectuada.
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CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN
E INDUSTRIA

Orde do 20 de xaneiro de 2009 pola que se
aproba o primeiro plan de inspección de efi-
ciencia enerxética de instalacións térmicas
na Comunidade Autónoma de Galicia.

A Lei 9/2004, do 10 de agosto, de seguridade
industrial de Galicia, regula o sistema de control da
seguridade industrial na comunidade autónoma. No
artigo 21 establécese que os plans e programas de
inspección serán os instrumentos directores dese
sistema, e tamén se dispón que será a consellería
competente en materia de industria a que elaborará
e aprobará os devanditos plans de inspección.

A ordenación da actividade administrativa da ins-
pección de industria está desenvolvida no Decre-
to 219/2008, do 25 de setembro, sobre inspección
de industria na Comunidade Autónoma de Galicia.
No artigo 13 disponse que a dirección xeral compe-
tente en materia de industria elaborará e aprobará,
con carácter periódico, plans de actuacións inspec-
toras programadas, e se establece que o obxecto,
contido e ámbito de actuación de cada plan se apro-
barán mediante orde da persoa titular da consellería
competente en materia de industria. Así mesmo, no
artigo 14 establécese que os plans de inspección de
seguridade industrial e de control do cumprimento
regulamentario serán levados a cabo directamente
polo persoal inspector ou, baixo a supervisión da
Administración, a través das entidades legalmente
habilitadas que para o efecto sexan requiridas.

Con respecto ás entidades legalmente habilitadas,
hai que sinalar que están reguladas no Decre-
to 426/2001, do 15 de novembro, polo que se regu-
lan os organismos de control en materia de segurida-
de industrial e control regulamentario e se crea a
Comisión de Coordinación de Seguridade Industrial
de Galicia. En concreto, no artigo 10 establécese
que os organismos de control autorizados poderán
verificar o cumprimento de carácter obrigatorio das
condicións de seguridade de produtos e instalacións
industriais establecidas nos correspondentes regula-
mentos de seguridade industrial.

Por todo o exposto, en uso das atribucións que me
foron concedidas

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Obxecto.

De acordo co disposto no artigo 21 da Lei 9/2004
e no artigo 13 do Decreto 219/2008, o obxecto desta
orde é aprobar o primeiro plan de inspección de efi-
ciencia enerxética de instalacións térmicas na
Comunidade Autónoma de Galicia, que terá vixen-
cia ata o 30 de agosto de 2009.

Artigo 2º.-Obxectivos do plan de inspección.

O plan está enmarcado dentro das actuacións en
materia de aforro, diversificación enerxética e res-
pecto ao medio natural, e ten como obxectivos coñe-

A comisión solicitará, así mesmo, informe á Xunta
de Persoal, que deberá emitilo no prazo de 20 días
hábiles.

A comisión ditará resolución no prazo de dez días
hábiles desde a recepción do informe da Xunta de
Persoal ou, no seu defecto, desde que transcorreu o
prazo para que se emitise.

Disposición transitoria

A cláusula establecida no número 5 deste acordo
resultará de aplicación aos horarios vixentes no cur-
so académico 2007/2008.

Segundo.-Retribucións do persoal subalterno que
presta servizos nos centros educativos dependentes
da Consellería de Educación e Ordenación Univer-
sitaria.

Con efectividade do 1 de setembro do ano 2008, as
retribucións do persoal subalterno que presta servi-
zos nos centros educativos dependentes da Conse-
llería de Educación e Ordenación Universitaria
experimentarán un incremento de setenta euros
mensuais no seu complemento específico.

Terceiro.-Retribucións do persoal auxiliar admi-
nistrativo que presta servizos nos centros educativos
dependentes da Consellería de Educación e Ordena-
ción Universitaria.

Todos os postos de traballo dos centros educativos
dependentes da Consellería de Educación e Ordena-
ción Universitaria correspondentes a persoal funcio-
nario clasificado no subgrupo C2, de nivel de com-
plemento de destino 12, pasarán, con efectividade
do 1 de setembro de 2008, a nivel de complemento
de destino 14, o que implicará os correspondentes
incrementos no complemento de destino e no com-
plemento específico do persoal afectado.

Cuarto.-Comisión de seguimento.

Coa finalidade de asegurar a correcta aplicación e
interpretación deste acordo, constituirase unha
comisión de seguimento formada por representantes
da Consellería de Educación e Ordenación Univer-
sitaria e das organizacións sindicais asinantes deste
acordo.

Esta comisión, no mes de setembro, abordará a
aplicación deste acordo ao persoal laboral que ocu-
pe na relación de postos de traballo prazas de per-
soal funcionario en centros de ensino a través da
negociación colectiva promovendo as modificacións
retributivas que, en todo caso, terán efectos econó-
micos do día 1 de setembro de 2008.

Esta comisión reunirase por solicitude de calque-
ra das partes.

Pola Consellería de Educación e Ordenación Uni-
versitaria: Laura Sánchez Piñón.

Polas organizacións sindicais:

-Pola CIG: Manuel Gallardo Canitrot.

-Por CC.OO.: Amparo Vites Miranda

-Por UGT: José Francisco. Núñez Rodríguez.

-Por CSIF: Rogelio Rojo Carrillo.


