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Orde do 11 de maio de 2007 pola que se
ditan normas relativas ao recoñecemento
de trienios ao persoal funcionario interino
docente e ao profesorado de relixión ao
servizo da Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria.

A Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do
empregado público, recoñece o dereito do persoal
funcionario interino a percibir trienios, establecendo
no seu artigo 25.2º que se recoñecerán os trienios
correspondentes aos servizos prestados con anteriori-
dade á entrada en vigor deste estatuto que terán efec-
tos retributivos unicamente a partir da súa entrada en
vigor.

Segundo a disposición derradeira cuarta do dito
estatuto, este entrará en vigor no prazo dun mes a par-
tir da súa publicación no Boletín Oficial del Estado, é
dicir, o día 13 de maio de 2007.

A disposición adicional terceira da Lei orgáni-
ca 2/2006, do 3 de maio, de educación, prescribe que
o profesorado de relixión percibirá as retribucións
que corresponda no respectivo nivel educativo ao pro-
fesorado interino, polo que, ao percibir trienios o pro-
fesorado interino, tamén deberá percibilos o profeso-
rado de relixión.

Para conseguir unha eficaz xestión dos expedientes
de recoñecemento de trienios ao persoal funcionario
interino docente e ao profesorado de relixión depen-
dente da Consellería de Educación e Ordenación Uni-
versitaria, evitando demoras innecesarias na percep-
ción dos trienios que lles correspondan por parte do
persoal que completa os servizos necesarios, faise
preciso ditar as instrucións contidas na presente orde
regulando un procedemento excepcional que permita
o recoñecemento de oficio e a axilización da tramita-
ción dos expedientes e o seu aboamento en nómina.

Por iso, esta Consellería de Educación e Ordena-
ción Universitaria, en virtude das competencias atri-
buídas pola Lei 4/1988, do 26 de maio, da función
pública de Galicia e demais normativa vixente,

DISPÓN:

Artigo 1º.-Persoal ao que se lle recoñecerán os trie-
nios.

1. En aplicación do disposto no artigo 25.2º da
Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do
empregado público, e tendo en conta a disposición
adicional terceira da Lei orgánica 2/2006, de 3 de
maio, de educación, ao persoal funcionario interino
docente e ao profesorado de relixión dependentes da
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
e que estean prestando servizos nesta consellería no
momento da entrada en vigor do estatuto, recoñece-
ránselles os trienios que correspondan a razón dun
trienio por cada tres anos de servizos prestados.

Cando a persoa interesada prestase servizos en cor-
pos de distinto grupo de clasificación, o trienio será

recoñecido como do grupo no cal estivese prestando
servizos no momento de completar o tempo necesario
para o perfeccionamento do trienio.

2. Así mesmo, o persoal funcionario interino docen-
te e o profesorado de relixión que pase a prestar ser-
vizos en centros docentes dependentes da Consellería
de Educación e Ordenación Universitaria, con poste-
rioridade á entrada en vigor do Estatuto do emprega-
do público, tamén terán dereito ao recoñecemento dos
trienios.

Artigo 2º.-Recoñecemento de oficio dos trienios.

1. Ao persoal ao que se fai referencia nos puntos e
2 do artigo anterior seranlle recoñecidos de oficio os
trienios que correspondan polos servizos prestados
con anterioridade ao 13 de maio de 2007 como per-
soal interino docente ou profesor de relixión, pola
Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Orde-
nación Universitaria, sen que sexa necesario presen-
tar unha petición expresa por parte dos interesados ou
interesadas.

2. Os trienios que se perfeccionen con posteriorida-
de ao 13 de maio de 2007 serán recoñecidos polos
titulares das delegacións provinciais da Consellería
de Educación e Ordenación Universitaria, conforme
dispón a Orde do 26 de agosto de 2005 sobre delega-
ción de competencias en órganos da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria.

3. O órgano competente recoñecerá os trienios que
proceda, de conformidade cos servizos prestados pola
persoa, que se acumularán por orde cronolóxica. Nin-
gún período de tempo poderá computarse máis dunha
vez.

Artigo 3º.-Documentos acreditativos do recoñece-
mento dos trienios.

1.- A Subdirección Xeral de Persoal da Consellería
de Educación e Ordenación Universitaria expedirá
certificación dos servizos prestados como persoal fun-
cionario interino ou interina docente e/ou como profe-
sor ou profesora de relixión, pechada ao 13 de maio
de 2007, conforme o modelo que se publica como
anexo I á presente orde.

2. A Subdirección Xeral de Persoal da Consellería
de Educación e Ordenación Universitaria expedirá o
documento modelo anexo IV, que se publica como
anexo II desta orde, pechado ao 13 de maio de 2007,
no cal constarán o número de trienios e o grupo ou
grupos en que foron perfeccionados.

Artigo 4º.-Servizos interinos non docentes.

O persoal interino docente ou profesorado de reli-
xión que estea prestando servizos no momento da
entrada en vigor do Estatuto básico do empregado
público e prestase servizos como persoal interino non
docente deberá solicitar o seu recoñecemento á Dele-
gación Provincial da Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria correspondente, presentan-
do certificación orixinal conforme o modelo anexo I
dos servizos prestados como non docente, asinada

WinXP
Subrayado

WinXP
Subrayado



8.192 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 95 � Venres, 18 de maio de 2007

polo órgano competente da unidade administrativa de
persoal da consellería ou organismo onde prestaron
servizos.

Artigo 5º.-Servizos non computados.

As delegacións provinciais da Consellería de Edu-
cación e Ordenación Universitaria terán en conta os
períodos de tempo non computados para o recoñece-
mento de trienios para a súa acumulación aos seguin-
tes períodos.

Artigo 6º.-Efectividade económica dos trienios
recoñecidos.

1. Os trienios recoñecidos ao persoal funcionario
interino docente e ao profesorado de relixión en virtu-
de do anexo IV a que se fai referencia no artigo 3º da
presente orde, terán efectividade económica do 13 de
maio de 2007. No suposto de non ter nomeamento en
vigor na data indicada, a efectividade económica será
do día en que se produza unha nova toma de posesión.

2. Os trienios que o persoal funcionario interino
docente e o profesorado de relixión perfeccione con
posterioridade ao 13 de maio de 2007 terán efectivi-
dade económica do día 1 do mes inmediatamente
seguinte ao que se produce o perfeccionamento.

Artigo 7º.-Expedición dos documentos.

Os documentos acreditativos do recoñecemento dos
trienios, anexos I e IV, para o persoal funcionario inte-
rino docente e profesorado de relixión expediranse a
partir do 1 de xuño de 2007.

Disposición derradeira

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa
publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 11 de maio de 2007.

Laura Sánchez Piñón
Conselleira de Educación e Ordenación

Universitaria

ANEXO I 
Certificado de servizos prestados 

(Artigo 25.2º da Lei 7/2007, do 12 de abril) 

Consellería/Organismo 
Educación e Ordenación Universitaria 

DNI

Primeiro apelido Segundo apelido Nome

Destino Localidade Provincia 

Desde Ata TotalServizos prestados Vínculo
(1)

Día Mes Ano Día Mes Ano Días Meses Anos

Índice
ou

grupo

CERTIFICO a exactitude dos datos anteriores, que concordan cos antecedentes que figuran neste servizo de persoal 

    En                                                    o            de                                       200 
        (sinatura) 
       Subdirector xeral de persoal 

       José Luis Canosa Baldomir 

(1) 
C.- Funcionario de carreira 
P.- Funcionario en prácticas 
E.- Persoal interino 
V.- Persoal eventual 
L.- Contratado laboral 
LT.- Contratado laboral temporal 
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ANEXO II 

 
ANEXO IV 

LIQUIDACIÓN DE SOLDO, TRIENIOS E PAGAS EXTRAORDINARIAS 

A Consellería:
Educación e Ordenación Universitaria 

Corpo ou escala Situación administrativa 

Primeiro apelido: Segundo apelido: Nome: DNI:

NRP: Destino: Concello: Provincia:

Tempo de servizos prestados:  Liquidación de trienios: B

Denominación do corpo ou escala: Anos Meses Días Trienios Nivel IMPORTE 
Servizos recoñecidos en virtude da Lei 7/2007, do 12 de abril

                                                                    TOTAIS 

 C  LIQUIDACIÓN 
 Certifico que os datos da procedente liquidación corresponden aos  
antecedentes que constan nesta consellería. 

 En                                 o             de                                  de  200 

Servizos computados ata o 13-5-2007     
Efectos económicos o 13-5-2007 

CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN
E INDUSTRIA

Orde do 26 de abril de 2007 pola que se esta-
blecen as bases reguladoras para a concesión,
en réxime de concorrencia competitiva, das
subvencións para o fomento da innovación
empresarial no ámbito da Comunidade Autó-
noma de Galicia, e se procede á súa convoca-
toria para o ano 2007. (Códigos de procede-
mento: IN841A, IN841B, IN841C, IN841D,
IN841E, IN841F e IN841G).

A Lei 12/1993, do 6 de agosto, de fomento da inves-
tigación e desenvolvemento tecnolóxico de Galicia,
no seu artigo 1º establece como obxectivo xeral o
fomento da investigación científica e a innovación
tecnolóxica para promover o desenvolvemento econó-
mico, social e produtivo de Galicia. Como unha ferra-
menta encamiñada ao logro deste obxectivo, a citada
lei, no seu capítulo II, crea o Plan Galego de Investi-
gación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica.
O Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do 21
de setembro de 2006, aprobou o Plan Galego de

Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecno-
lóxica 2006-2010 (Incite).

O Incite ten como misión impulsar o crecemento
económico e social de Galicia mediante a mellora da
súa capacidade científico-tecnolóxica, facilitando
deste xeito a participación das empresas no proceso
de innovación e a extensión dos beneficios da inves-
tigación ao conxunto da sociedade galega. Este plan
estrutúrase en tres tipos de programas: os programas
horizontais, os programas xerais e os programas sec-
toriais.

Dentro dos programas sectoriais inclúese o Progra-
ma de innovación empresarial, que comprende todas
as accións e instrumentos destinados a incrementar a
competitividade das empresas galegas mediante o
estímulo da innovación nas organizacións en calque-
ra punto da cadea de valor e en todos os procesos da
empresa. Para o desenvolvemento deste programa
sectorial no Incite prevese, entre outros, a prestación
de apoio financeiro mediante a convocatoria anual de
axudas.


