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NOTA INFORMATIVA:  RETÓMANSE  OS PRAZOS  DE ALEGACIÓNS  Á  LISTAS  DE
INTERINIDADES  E  SUBSTITUCIÓNS  PROVISIONAIS  DE  DETERMINADAS
ESPECIALIDADES

A disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se
declara o estado de alarma para a xestión da situación da crise sanitaria ocasionada polo
COVID-19, suspendeu e interrompeu os prazos para a tramitación dos procedementos das
entidades do sector  público,  establecendo que o cómputo dos prazos retomaranse  no
momento  en  que  perda  vixencia  o  citado  Real  Decreto  ou  as  prórrogas  deste.  Neste
sentido o Real decreto 537/2020, do 22 de maio, establece que con efectos desde o 1 de
xuño de 2020, derrógase a disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo, relativa á suspensión de prazos administrativos. 

Deste xeito ao terse publicadas as resolucións que de seguido se indican, retómanse os
prazos para a presentación de alegacións que nelas se establecían:

• Resolución do 11 de marzo de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

pola que se aproba a  relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo
provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para
impartir  docencia no corpo de profesores de ensino  secundario  (590),  especialidade  de
navegación  e  instalacións  mariñas  (109),  de  sistemas  electrónicos  (124),  de  sistemas
electrotécnicos  e  automáticos  (125)  e  no  corpo  de  profesores  técnicos  de  formación
profesional  (591),  especialidade  de  equipos  electrónicos  (202),  de  instalacións
electrotécnicas  (206),  de  máquinas,  servizos  e  produción  (210)  e  de  mecanizado  e
mantemento de máquinas (211).

Prazo para alegacións:  5 días hábiles dende o día seguinte ao da publicación que se
realizou o 11 de marzo de 2020, polo tanto o prazo iniciouse o día 12 de marzo e rematará
o vindeiro 3 de xuño de 2020 incluído.

• Resolución do 13 de marzo de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas eo baremo
provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións
para impartir docencia no corpo de mestres, especialidades de Lingua estranxeira: Inglés
(597032) e Lingua estranxeira: Francés (597033).

Prazo para alegacións:  5 días hábiles dende o día seguinte ao da publicación que se
realizou o 13 de marzo de 2020, polo tanto o prazo iníciase o día 1 de xuño e remata o 5
de xuño de 2020, ambos incluídos.


