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ANEXO VI
Relación da documentación exixida para os permisos, licenzas e reducións de
xornada do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica
2/2006, do 3 de maio, de educación
Artigo 3, 4 e 12. Permiso por falecemento, accidente ou enfermidade grave, hospitalización ou intervención cirúrxica dun familiar, permiso por traslado de domicilio e permiso por
matrimonio de familiares de ata segundo grao de consanguinidade e primeiro de afinidade
As direccións dos centros educativos determinarán os documentos xustificativos necesarios.
Artigo 6. Permiso para concorrer a exames finais, probas definitivas de aptitude e probas selectivas no ámbito do emprego público
– Documento acreditativo da asistencia á proba de aptitude, exame final ou proba de
acceso ou ingreso á función pública no cal figure o lugar, a data e o centro de realización.
Artigo 7.

Permiso por lactación

– Fotocopia cotexada do libro de familia ou inscrición de nacemento no Rexistro Civil da
filla ou fillo menor que xera o dereito ao permiso.
– Xustificación documental de que o outro proxenitor non goza, pola súa vez, deste
permiso.
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Artigo 8.

Por nacemento de fillos prematuros ou que por calquera outra causa deban

permanecer hospitalizados a continuación do parto
– Fotocopia cotexada da partida de nacemento da filla ou fillo que xera o dereito ao
permiso.
– Documento que acredite a hospitalización da filla ou fillo que xera o dereito ao permiso
ou da condición de prematuro.
Artigo 9. Permiso para a realización de exames prenatais e técnicas de preparación
ao parto
– Documento xustificativo da necesidade de realización de exames prenatais e técnicas
de preparación ao parto dentro da xornada laboral e o documento de asistencia.
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– Documento xustificativo da necesidade de asistencia ás preceptivas sesións de información e preparación e para a realización dos preceptivos informes psicolóxicos e sociais
previos á declaración de idoneidade nos casos de adopción ou acollemento, ou garda con
fins de adopción e o documento de asistencia.
– Fotocopia cotexada do libro de familia ou da inscrición nun rexistro oficial de parellas
de feito (só no caso de que o cónxuxe ou parella de feito acompañe a persoa que xera o
dereito).
Artigo 10.

Permiso para a realización de tratamentos de fecundación asistida

– Documento xustificativo da necesidade de realización de tratamentos de fecundación
asistida dentro da xornada laboral.
– Fotocopia cotexada do libro de familia ou da inscrición nun rexistro oficial de parellas
de feito (só no caso de que o cónxuxe ou parella de feito acompañe a persoa que xera o
dereito).
Artigo 11.

Permiso por matrimonio ou unión de feito

– Fotocopia cotexada do libro de familia ou da inscrición nun rexistro oficial de parellas
de feito.
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Artigo 13.

Permisos por accidente ou enfermidade moi graves

– Documento médico que determine que o accidente ou a enfermidade é moi grave e a
necesidade de coidados para atender a persoa enferma.
– En función de quen sexa o suxeito que xere o dereito ao permiso:
* Fotocopia cotexada do libro de familia ou da inscrición nun rexistro oficial de parellas
de feito.
* Xustificación documental acreditativa de que non existen superviventes de primeiro
grao ou están incapacitados para atender o seu coidado ou da convivencia cando excepcionalmente xere o dereito un familiar en segundo grao.
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Permiso para o cumprimento de deberes inescusables de carácter público

ou persoal, de deberes relacionados coa conciliación da vida familiar e laboral e mais de
asistencia a consultas e revisións médicas
a) Deberes inescusables de carácter público ou persoal:
Consonte coa causa que xere o dereito ao permiso, deberase presentar un dos seguintes documentos:
– Orixinal ou copia cotexada da citación ou convocatoria do órgano xudicial, administrativo, de goberno ou calquera outro órgano oficial de que se trate ou das comisións dependentes deles.
– Documento acreditativo de ter a condición de elixible no proceso electoral ou de formar parte dunha mesa electoral.
– Orixinal ou copia cotexada da convocatoria ou/e asistencia á reunión das comisións
das probas de acceso á universidade, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria ou das súas xefaturas territoriais ou do órgano de selección ou provisión, con
nomeamento da autoridade competente.
– Orixinal ou copia cotexada da realización de visitas dentro dos programas europeos.
– Documento que acredite a responsabilidade civil, penal, social ou administrativa da
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persoa interesada e que supoña o cumprimento dunha obriga.
– Documento que acredite a doazón de sangue, medula ou plaquetas de acordo co disposto no Real decreto 1088/2005, do 16 de setembro.
– Documento que acredite a asistencia dos deportistas de alto nivel ás competicións
de carácter internacional, así como as concentracións preparatorias delas de acordo co
disposto no Real decreto 971/2007, do 13 de xullo.
b) Revisións médicas, deberes relacionados coa conciliación da vida persoal e familiar:
– Documento xustificativo da necesidade de realización das revisións médicas dentro
da xornada laboral ou, cando sexa o caso, documento xustificativo da enfermidade ou
accidente que dá lugar á ausencia do posto de traballo sen que proceda a incapacidade
temporal.
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– No caso de que o dereito non o xere o persoal funcionario docente, ademais do documento anterior, deberase presentar fotocopia cotexada do libro de familia, da inscrición
nun rexistro oficial de parellas de feito ou certificado de convivencia expedido polo concello.
– Documento acreditativo das limitacións que lles impiden asistir sós cando se solicite o
permiso para acompañar as fillas e fillos maiores de idade ou o cónxuxe ou parella de feito.
– Documento acreditativo de que non se podan valer por si mesmos para acudir á consulta cando se solicite o permiso para o acompañamento de persoas maiores ao seu cargo
que sexan familiares de primeiro grao.
– Documento acreditativo de que non existen familiares de primeiro grao ou de que estes son maiores e non poden atendelos cando se trate dunha persoa maior ao seu cargo
que sexa familiar en segundo grao. Así mesmo, deberá xustificarse que o acompañamento
é por causa de enfermidade moi grave que necesita seguimento médico estrito e que o
familiar de segundo grao non se pode valer por si mesmo para acudir á consulta.
– Documento acreditativo da presenza do persoal funcionario docente no centro escolar
ao cal asisten os seus fillos/as ou menores ao seu cargo dentro da xornada de traballo con
motivo das titorías do centro escolar ou das reunións de coordinación do centro de educación especial.
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Artigo 17.

Permiso por parto

– Certificado médico oficial, certificado de nacemento do Rexistro Civil ou presentación
do libro de familia que acredite a data en que se produciu o nacemento.
– Se o inicio do permiso se produce antes do parto, presentarase o documento xustificativo de estar no período de dez semanas anteriores ao parto.
– No caso de que o permiso se amplíe por discapacidade da filla ou fillo: documento
acreditativo da dita discapacidade.
– No caso de que o permiso se amplíe por parto prematuro ou pola hospitalización do
neonato: documento acreditativo da condición de prematuro ou da hospitalización.
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Permiso por adopción ou acollemento

– Resolución administrativa/xudicial de adopción ou acollemento, no cal figure, de ser o
caso, o carácter internacional da adopción ou acollemento.
– No caso de que o permiso se amplíe por discapacidade do/a neno/a adoptado/a ou
acollido/a: documento acreditativo da dita discapacidade.
– Se a adopción é internacional, presentarase documentación oficial acreditativa da
tramitación da dita adopción, co obxecto de autorizar o inicio do permiso con anterioridade
á data en que esta se produza. Posteriormente, deberá presentarse a correspondente resolución xudicial de adopción.
Artigo 19. Permiso do outro proxenitor por nacemento, acollemento ou adopción dun
fillo
-Fotocopia cotexada do libro de familia ou inscrición do nacemento no Rexistro Civil ou
certificación da inscrición no Rexistro ou fotocopia cotexada da resolución administrativa
ou xudicial de adopción ou acollemento.
– No caso de que sexa a nai quen faga uso deste permiso e en función da circunstancia
que orixine este dereito, deberase achegar o documento que acredite o dereito da nai a
facer uso del.
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Artigo 21.

Permiso por razón de violencia de xénero sobre a muller funcionaria

– Acreditarase mediante calquera das fórmulas sinaladas no artigo 5 da Lei 11/2007, do 27
de xullo, para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.
Artigo 30.1.

Redución de xornada por coidado dun familiar

– Fotocopia cotexada do libro de familia.
– Documento médico que acredite o carácter moi grave da enfermidade.
– No caso de que o dereito á redución da xornada o orixine un familiar en segundo grao,
deberase achegar documento que acredite que non existen superviventes de primeiro grao
ou ben que, existindo, estean incapacitados para atender o seu coidado.
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Artigo 30.2. Redución de xornada por coidado de filla ou fillo menor afectada/o por
cancro ou outra enfermidade grave
– Informe médico do menor.
– Fotocopia cotexada do libro de familia ou inscrición do nacemento no Rexistro Civil
ou certificación da inscrición no Rexistro ou, de ser o caso, documentación acreditativa do
acollemento ou adopción.
– Vida laboral do outro proxenitor que acredite a súa condición de asalariado.
– Certificado acreditativo de que o outro proxenitor do menor non cobra as súas retribucións íntegras en virtude desta redución ou como beneficiario da prestación establecida
para este fin no réxime da Seguridade Social que lle sexa de aplicación.
Artigo 31.

Redución de xornada por violencia de xénero

– Acreditarase mediante calquera das fórmulas sinaladas no artigo 5 da Lei 11/2007, do 27
de xullo, para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.
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Artigo 32.1.

Redución de xornada por garda legal

– Copia cotexada da resolución administrativa ou xudicial pola que se lle outorga a garda legal á persoa que solicita a redución así como, se é o caso, da idade, da discapacidade
ou especial dedicación que requira a persoa que xera o dereito a solicitar a redución de
xornada.
– Fotocopia cotexada do libro de familia.
– Certificado da Administración tributaria ou copia da última declaración da renda conforme a persoa que xera o dereito á redución non desempeña actividade retribuída.
– Promesa ou declaración xurada da persoa que fai uso da redución conforme non realizará ningún tipo de actividade, remunerada ou non, durante o horario que foi obxecto da
redución.
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