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ANEXO V  

(Permisos e licenzas que se solicitan á Dirección do centro educativo) 
 

Concesión de permisos e licencias  (Regulados na Orde do 7 de abril de 2008) 
1 SOLICITANTE 

Apelidos: Nome: NIF: 

Teléfono móbil: Correo electrónico: 

Corpo: Grupo: 

Relación xurídica:  Funcionario/a  Funcionario/a en prácticas  Interino/a  Substituto/a  Laboral indefinido  Laboral temporal 
 

Centro de destino: IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO DE VIGO  Xornada:  Completa  Parcial 
 

Día/s: __________________________ de________________________________ de 20_____ 

Períodos lectivos: total hora/s: ______   Inasistencia á Reunión de: _____________________________ 
 

2 
SOLICITA PERMISO/LICENZA 
ou XUSTIFICA A SÚA AUSENCIA  

  1ªh   2ªh   3ªh   4ªh   5ªh   6ªh   7ªh   8ªh 
 

PERMISO / LICENZA QUE SOLICITA OU MOTIVO DA AUSENCIA (marcar cun X o recadro correspondente) 
 Falecemento, accidente ou enfermidade grave dun familiar (artigo 3)  Revisións médicas (artº12) (consultas, enfermidade leve ata 3 días) 
 Traslado de domicilio (artigo 4):  Deber inexcusable de carácter público ou persoal (artigo 13) 
 Concorrer a exames finais e demais probas definitivas de aptitude (artigo 6)  Asuntos persoais (artº 14) (2 días lectivos dun total de catro días ao ano) 

 Nacemento fillos que deban permanecer hospitalizados (artigo 8)  Paternidade (artigo 17) 
 Realización de exames prenatais e técnicas de preparación ao parto (artº 9)  Violencia de xénero sobre o persoal funcionario (artigo 18) 
 Tratamentos de fecundación asistida (artigo 10)  AUSENCIAS IMPREVISTAS . Imprevistos (artº 27) (ata 24 horas) 

 

 

3 
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA (marcar cun X o recadro correspondente) 

 Fotocopia cotexada do libro de familia 

 Certificado de empadroamento 

 Certificado de defunción 

 Fotocopia cotexada da inscrición no Rexisto Oficial de Parellas de Feito 

 Documento que acredite a hospitalización ou a intervención cirúrxica grave segundo o motivo que xera a solicitude do permiso 

 Fotocopia cotexada da partida de nacemento ou da resolución administrativa ou xudicial de adopción ou acollemento 

 Certificado de convivencia ou informe do traballador social en que acredite as persoas que conforman a unidade familiar 

 Documento acreditativo da asistencia á proba de aptitude, exame final ou proba de acceso ou ingreso á función pública en que figure o lugar, a data e o centro 
de realización destes 

 Documento que acredite a hospitalización do fillo ou filla que xera o dereito ao permiso ou da condición de prematuro deste 

 Documento xustificativo da necesidade de realización de exames prenatais e técnicas de preparación ao parto dentro da xornada laboral 

 Documento xustificativo, en que se sinale o centro sanitario correspondente,  da necesidade de realización de tratamentos de fecundación asistida dentro da 
xornada laboral 

 Documento xustificativo da necesidade de realización das revisións médicas dentro da xornada laboral 

 Documento acreditativo da dependencia ou das limitacións físicas ou psíquicas que mostre que a persoa que acompaña a ou o docente non pode asistir soa 
á revisión médica 

 Orixinal ou copia cotexada da citación ou convocatoria do órgano xudicial, administrativo, órgano de goberno ou comisión dependente ou calquera outro órgano 
oficial 

 Orixinal ou copia cotexada da convocatoria ou/e asistencia á reunión das comisións das probas de acceso á universidade da Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria ou das súas delegacións provinciais 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 do interesado e que supoña o cumprimento dunha obriga 

 Documento expedido polos servizos sociais ou de saúde ou copia cotexada da orde xudicial de protección ou afastamento 

 Outros: 

En Vigo, a  _______ de  _______________________ de 20_____ 

SINATURA (do/da solicitante) 

 

 

DIRECTOR/A DO CENTRO IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO DE VIGO 



 

PERMISOS E LICENZAS QUE SE SOLICITAN Á DIRECCIÓN DO CENTRO 

Orde do 7 de abril de 2008 pola que se regula o réxime de permisos e licenzas do persoal docente que imparte 

as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG mércores 23 abril 2008). 

Impreso para o solicitante: Anexo V. 

a) Coa xustificación documental especificada para c ada caso no anexo VI de dita orde:  

PERMISOS DURACIÓN  

Falecemento, accidente ou enfermidade 

grave dun familiar (artigo 3) 

1º grao(1), mesma localidade: 3 días hábiles, distinta localidade: 5 días hábiles. 

2º grao(2), mesma localidade: 2 días hábiles, distinta localidade: 4 días hábiles. 

Carácter ininterrompido, excepcionalmente interrompido dentro do prazo de 15 días 

naturais imediatamente seguintes ao acontecemento que orixina o permiso . 

Traslado de domicilio cando se produce no 

marco dunha prestación de servizo 

continuada (artigo 4) 

Unidade familiar composta por 2 ou máis membros: 2 días mesma localidade, 4 días 

cambio de localidade. Unidade familiar inferior a dous membros: 1 día mesma 

localidade, 2 días cambio de localidade. Carácter ininterrompido. 

Concorrer a exames finais e demais probas 

defitivas de aptitude convocados por centros 

oficiais (artigo 6) 

Día da súa realización, en caso de desprazamento ampliación do permiso no tempo 

mínimo necesario para as viaxes de ida e de volta. 

Nacemento de fillos que deban permanecer 

hospitalizados (artigo 8) 

Máximo de 2 horas diarias. A duración diaria de ausencia ao traballo será fixada pola 

dirección en función das circunstancias que concurran na persoa solicitante. 

Realización de exames prenatais e técnicas 

de preparación ao parto (artigo 9) 

Tempo necesario para a súa práctica  e logo de xustificación da necesidade da 

súa realización dentro da xornada de traballo . Mesmo dereito para o cónxuxe ou 

parella. 

Tratamentos de fecundación asistida 

 (artigo 10) 

Tempo necesario para a súa práctica, con aviso previo e logo de xustificación da 

necesidade da súa realización dentro da xornada de traballo .  

Revisións médicas do solicitante ou dos 

seus fillos ou fillas menores de idade, e 

ausencias do solicitante por indisposicións ou 

enfermidades leves non superiores a tres 

días ( artigo 12) (3) 

Revisións médicas: Tempo necesario para a súa práctica, con aviso previo e logo 

de xustificación da necesidade da súa realización dentro da xornada de 

traballo. Indisposición ou enfermidade leve con xustificación documental. 

Revisións médicas dos fillos ou fillas do 

solicitante maiores de idade, da súa parella 

ou cónxuxe ou de persoas maiores ao seu 

cargo ( artigo 12). (3) 

Tempo necesario para a súa práctica, con aviso previo e logo de xustificación da 

necesidade da súa realización dentro da xornada de traballo, debendo ademais 

acreditar que esas persoas estan ao seu cargo, que teñen limitacións físicas ou 

psíquicas que lles impiden asistir sós ou que  se trata de probas diagnósticas dun 

nivel de dificultade importante ou que é aconsellable o acompañamento en función 

do posible diagnóstico que se vaia a emitir. 

Deber inexcusable de carácter público ou 

persoal (artigo 13) 

Tempo indispensable para o cumprimento do deber, que será persoalísimo, sen 

posibilidade de execución por medio de representante ou substituto. 

Paternidade (artigo 17) 29 días naturais. Para parto ou adopción múltiple: 35 días naturais. Ininterrumpidos. 

Violencia de xénero sobre o persoal 

funcionario (artigo 18) 
Tempo e condicións que determinen os servizos sociais de atención ou de saúde. 

b) Sen xustificación documental:  

PERMISO: DURACIÓN: 

Asuntos persoais (artigo 14) 2 días lectivos dun total de catro días ao ano como máximo. 

AUSENCIAS IMPREVISTAS: DURACIÓN:  

Imprevistos (artigo 27) Máimo de 24 períodos lectivos durante o curso escolar. 
 

(1) 1º Grado: consanguinidade: PAIS, FILLOS, afinidade: CÓNXUXES, SOGROS, XENROS/NORAS 
(2) 2º Grado: consanguinidade/afinidade: AVÓS, NETOS, IRMÁNS, afinidade: CURMÁNS 
(3) Artigo 12- Revisións médicas. Se existe periodicidade, solicítase permiso da Consellería de Educación. 

 


