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IES A Xunqueira II 

Permisos e licenzas do persoal de administración e servizos, indicacións. 

Indicacións. 

• Para a concesión de calquera permiso ou licenza, será preciso a presentación do documento 

“MD60SO16G - Permisos e licenzas PAS” e a documentación xustificativa (grampada e por detrás) 

que proceda, de se-lo caso. (Estes documentos encóntranse na bandexa de secretaría e na web do 

centro, www.iesaxunqueira2.com > PROFES/PAS > Impresos) 

• A devandita documentación entregarase á persoa secretaria do centro. 

• No suposto de quer dispoñer do/s día/s de permiso para asuntos particulares sen xustificación (en 

adiante APs), terán os seguintes requisitos a cumprir: 

o Presentar a súa solicitude ante a dirección cunha antelación de 15 días. 

o Na procura de conciliar o dereito de os utilizar co deber de cubrir as necesidades do 

servizo, gozaranse preferentemente en períodos non lectivos, isto é, días nos que non 

haxan clases, asistidos ou administrados no centro, tendo en conta o seguinte: 

 Terase en conta a concorrencia e as licenzas ou permisos preconcedidos ou 

sobrevidos, garantindo polo menos sempre a presenza dun membro de cada 

corpo (persoal auxiliar administrativo, persoal de limpeza e persoal subalterno), 

agás no caso de só houber unha persoa auxiliar administrativa, a cal sumarase 

ao persoal subalterno para o devandito cómputo. 

o Non se concederán nas seguintes datas: 

 Primeira e última semana de cada trimestre e curso. 

 (persoal auxiliar administrativo e persoal subalterno) días con tardes de traballo 

previstas (avaliacións, probas de pendentes, reunións...) 

 (persoal auxiliar administrativo) días singulares  reserva, solicitude, matrícula, 

reclamacións, semana de 2º de bacharelato... 

 (persoal de limpeza) días singulares  días de limpeza xeral ou coordinada na 

que for preciso a presenza de tódalas persoas deste corpo. 

o En días lectivos ou con administrados ou asistidos, só se concederá un por corpo e día. 

http://www.iesaxunqueira2.com/
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Normativa aplicable. 

• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. (carácter supletorio) 

• LEI 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público 

da Comunidade Autónoma de Galicia. (37,5 horas semanais) 

• LEI 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. (art. 41.2.d – funcións auxiliar) 

o RESOLUCIÓN do 24 de febreiro de 2016, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que 

se ditan instrucións sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas. 

• Normas de organización e funcionamento (NOF) aprobadas polo Consello escolar de 27/06/2013. 

 

Asdo.: A secretaria.      V. e pr.: O director.  

 

 

Dª. Mónica Castells Cividanes     D. Juan Carlos Pérez Mestre.  

 

Asdo.:  Auxiliar adm. Persoal subalterno.   Persoal de limpeza. 

 

 

Irene.     //     Noemia  Marta.     // Isabel.   Belén.     //     Lourdes.     //     Dolores. 
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