
SOLICITUDE DE PERMISO  POR IMPREVISTOS/INDISPOSICIÓNS/ENFERMIDADES
LEVES/ASUNTOS PERSOAIS

1 SOLICITANTE 

Apelidos: Nome: NIF:

Teléfono móbil:  Correo-E:

Corpo: Grupo: Subgrupo:

 Relación xurídica:

(marcar cun x o recadro correspondente) 

□     Persoal funcionario de carreira 
□     Persoal funcionario en prácticas 
□     Persoal funcionario interino 
□     Persoal laboral indefinido 
□     Persoal laboral temporal 

Centro de destino: IES INDALECIO PÉREZ TIZÓN (cod. 36014544)
Xornada:
□    Completa
□    Parcial

2. HORARIO E DATA DE AUSENCIA

DÍA: MES: HORARIO: DE _________ A _________
    DE _________ A _________
    DE _________ A _________

□     IMPREVISTO N.º DE PERÍODOS LECTIVOS TOTAIS:

□     ASUNTOS PERSOAIS N.º DE DÍAS:

3. XUSTIFICACIÓN

□     IMPREVISTOS / INDISPOSICIÓNS ou ENFERMIDADES LEVES (Art. 33: indisposicións ou  
      enfermidades non superiores a tres (3) días, sen xustificación documental, a cargo das 24 horas)

□     PERMISO por ASUNTOS PERSOAIS (Art. 15: catro (4) días ao ano, dos que dous (2) poderán ser 
      lectivos)

PRAZO DE PRESENTACIÓN: 
- imprevistos/indisposicións/enfermidades leves: día de reincorporación ao centro.
- permiso por asuntos persoais: dez días antes do(s) día(s) solicitado(s)

FORMA DE PRESENTACIÓN:
- deben cubrirse correctamente todos os campos. De ser cuberto de xeito incorrecto e/ou incompleto denegarase por defecto 
de forma.
- presentarase por rexistro na secretaría do centro.

NORMATIVA: 
ORDE do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de permisos, licenzas e vacacións do persoal docente que 
imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

Tui, ______ de _____________________ de 202___.

sinatura: 

SR. DIRECTOR DO IES INDALECIO PÉREZ TIZÓN



4. RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN

SOLICITANTE:

DATA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDE:

□      CONCEDIDO (suxeito a necesidades de servizo) □       DENEGADO

XUSTIFICACIÓN (en caso de denegación):
□      presentación extemporánea.
□      imprevisto/permiso solicitado pegado a festivos ou vacacións.
□      imprevisto/permiso coincidente con avaliacións, convocatoria de claustro, CCP, Consello Escolar, 
       reunión de equipo docente, comparecencia perante dirección e/ou xefatura de estudos.
□      imprevisto reiterado nos mesmos días da semana ou nas mesmas horas.
□      defecto de forma (impreso cuberto incorrectamente e/ou con datos sen cubrir).
□      data(s) ou horario de ausencia non coincidente co solicitado.
□      necesidades de servizo: ___________________________________________________________

NORMATIVA: ORDE do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de permisos, licenzas e 
vacacións do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de 
maio, de educación. 

Artigo 36. Prazo para resolver 
1. Os prazos para resolver os permisos, licenzas e reducións de xornada regulados nesta orde son os 
seguintes: a) Para as direccións dos centros educativos: tres días hábiles. 
2. O silencio administrativo terá efectos positivos.

Artigo 37. Recursos 
1. As resolucións das direccións dos centros poderán ser impugnadas mediante recurso de alzada, no 
prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa notificación, perante o/a xefe/a territorial da 
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

Tui , ______ de ________________ de 202___.
O director

Asdo.: __________________________________.

_____________________________________________________________________________
D./Dª  ___________________________________________,  con  DNI____________________,
profesor/a con destino no IES Indalecio Pérez Tizón (Tui), recibe esta resolución con data e dáse
por enterado/a do contido da mesma e é informado/a do xeito e prazo de impugnación con data
________________.

Sinatura:
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