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Decreto 39/1994, do 17 de febreiro, polo que se declara de interese público a actividade 

realizada nas Escolas de Música e nos Conservatorios de Música dependentes dos concellos da 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

(DOG do 1 de marzo de 1994) 

 

 A Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ó servicio das 

administracións públicas establece, con carácter de normas de bases do réxime estatutario da 

función pública, que o persoal comprendido no seu ámbito de aplicación non poderá compatibiliza-

las súas actividades co desempeño, por si ou mediante substitución, dun segundo posto de traballo 

ou actividade no sector público, agás nos supostos previstos nela. 

 

 O artigo 3 da mesma lei prevé a posibilidade de que os órganos de goberno nas comunidades 

autónomas poidan determina-la compatibilidade do desempeño dun segundo posto por razón de 

interese público. 

 

 Nas escolas de música e nos conservatorios de música dependentes dos concellos da 

Comunidade Autónoma de Galicia resulta necesario prever prazas que polo escaso número de horas 

de docencia a impartir teñen escasa demanda. De tal xeito que de non autorizarse a compatibilidade 

do seu desempeño ós funcionarios pertencentes ós corpos de catedráticos e profesores numerarios 

das escolas de música e artes escénicas quedarían aquelas vacantes, co conseguinte prexuízo para o 

interese público. 

 

 Na súa virtude, por proposta do conselleiro da Presidencia e Administración Pública e por 

iniciativa do conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria, logo de deliberación do Consello 

da Xunta de Galicia, na súa reunión do día dezasete de febreiro de mil novecentos noventa e catro, 

 

DISPOÑO: 

 

 Artigo 1 

 

 Declárase de interese público, para os efectos previstos no artigo 3 da Lei 53/1984, do 26 de 

decembro, o exercicio da docencia nas escolas de música e nos conservatorios dependentes dos 

concellos da Comunidade Autónoma de Galicia. 

ANXELITO
Resaltado
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 Artigo 2 

 

 Os funcionarios pertencentes ós corpos de catedráticos de música e artes escénicas e 

profesores de música e artes escénicas poderán desempeñar un segundo posto de traballo nas 

escolas de música e nos conservatorios dependentes dos concellos da Comunidade Autónoma de 

Galicia sempre que esta segunda actividade se preste en réxime laboral, con duración determinada e 

cun horario semanal que non exceda de dez horas lectivas, e nas condicións establecidas pola 

lexislación laboral. 

 

 Disposicións derradeiras 

 

 Primeira.- Autorízase o conselleiro da Presidencia e Administración Pública para dicta-las 

disposicións que sexan precisas para a aplicación do disposto neste decreto. 

 

 Segunda.- O presente decreto entrará en vigor ó día seguinte da súa publicación no Diario 

Oficial de Galicia. 

 

Santiago de Compostela, dezasete de febreiro de mil novecentos noventa e catro. 

 

Manuel Fraga Iribarne 

Presidente 

 

 

Dositeo Rodríguez Rodríguez. 

Conselleiro da Presidencia e Administración Pública. 


