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Solicitude e/ou concesión de permisos, licenzas e vacacións (PAS e laboral) 
(Normativa  V Convenio, RDL 5/2015, Lei 2/2015, RESOLUCIÓN do 24/02/2016 e Lei 3/2018). 

Nome completo: 

Día/s  Mes 

 
 Xaneiro  Febreiro    Marzo    Abril     Maio    Xuño     Xullo 

 Agosto    Setembro  Outubro    Novembro    Decembro 

Motivo da ausencia 
Aportando xustificación documental: 
• Permisos. (consanguinidade = afinidade) 
 Accidente, enfermidade grave ou hospitalización dun familiar.(3-5 días1º grao; 2-4 días2º grao,descontinuos) 
 Acompañamento a revisións médicas de fillas/os e maiores a cargo.(conciliación vida familiar e laboral) 
 Acompañamento do conxuxe/parella a tratamentos de fecundación ou exames prenatais. 
 Asistencia ao médico.  . . .      (revisión médica, conciliación da vida familiar e laboral) 
 Deber inescusable de carácter público/persoal, conciliación da vida familiar e laboral.     (titoría colexio) 
 Exames finais e demais probas definitivas de aptitude. (día de exame, e desprazamento fora de Galicia) 
 Exames prenatais e técnicas de preparación ao parto.  . . . .          (só funcionarias) 
 Enfermidade. (máximo 3 días) 
 Falecemento dun familiar. . . . . (3-5 días  1º grao; 2-4 días  2º grao, continuos) 
 Funcións sindicais. 
 Traslado de domicilio. .    (1-2 días  mesma localidade; 2-4 días  distinta localidade, naturais) 
 Lactación dunha filla ou fillo menor de 12 meses. . .     (150h ou catro semanas ininterrompidas) 
 Hospitalización de fillos posterior ao parto. . . . . . . .  (2h/día) 
 Tratamentos de fecundación asistida.  
 Paternidade. (e vacacións tralo permiso). . . . . .  (5 semanas ininterrompidas) 
 Xustificación: enfermidade (máximo 3 días).  

• Licenzas. 
 Licenza por asuntos propios (sen retribución). .       (até 3 meses, cada dous anos de servizo activo) 
 Licenza por enfermidade.    (lembra presentar o parte de baixa (3 días)/alta (24h) da Seguridade Social) 
 Licenza por estudos. . . .    .   (materias relacionadas directamente coa Administración) 
 Maternidade/parto/adopción ou acollemento. (e vacacións tralo permiso)  (22 semanas ininterrompidas) 
 Matrimonio ou unión de feito. . . . . .     (15 días naturais ininterrompidos) 
 Vacacións. . . (22 días hábiles ou o prorateo do tempo traballado +1(15), +2(20), +3(25) +4(30) 

• Reducións de xornada. 
 Accidente ou enfermidade grave dun familiar. . . . . .     (retribuída, 30 días) 
 Garda lega de menor de 12 anos ou maior dependente.  // Redución de xornada por interese particular 
 Coidado de parella ou familiar de 1º grao. . . .   .  (redución ao 50% retribuída, 1 mes) 

Sen xustificación documental:  (só asuntos particulares) 
 Poderá dispor de até 6 días ao ano.(+antigüidade; solicitude ante a dirección con 10 días de antelación) 

 
 
 
 
 
 
  

Pontevedra,  ___ de ________  de 201__. 
 
 
 
 

Asdo. : A/O interesada/o. 
 
 

A dirección acepta a xustificación e/ou concede o permiso/licenza: 
 
 
 
 

Pontevedra,  ___ de ________  de 201__. 
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Documentación que se achega.            (marcar cun x o recadro correspondente) 
 Permiso por falecemento, accidente grave ou moi grave, enfermidade grave ou moi grave, hospitalización ou intervención 

cirúrxica dun familiar:  
 Documento xustificativo do falecemento, accidente, enfermidade grave ou moi grave, hospitalización ou intervención 

cirúrxica sen hospitalización que precise repouso domiciliario do familiar. 
 O grao de parentesco e a relación familiar acreditaranse co libro ou libros de familia, ou documento que o substitúa, 

certificación do Rexistro Civil, ou ben coa inscrición en calquera rexistro público que acredite o feito causante. 
 Permiso por traslado de domicilio: documento acreditativo de cambio efectivo de domicilio. 
 Permiso para concorrer a exames finais e demais probas de aptitude: documento acreditativo da asistencia á proba de aptitude, 

ao exame final ou á proba de acceso ou ingreso na función pública, no cal conste lugar, data, hora do exame e centro de 
realización das devanditas probas. 

 Permiso de lactación: de forma simultánea á solicitude do permiso o persoal deberá acreditar documentalmente a data de 
nacemento da/do filla/o mediante a presentación da fotocopia do libro de familia, ou inscrición do nacemento no Rexistro Civil; 
ademais, deberase xustificar documentalmente que o outro proxenitor non goza pola súa vez do citado permiso. 

 Permiso por nacemento de fillas/os prematuras/os que por calquera outra causa deban permanecer hospitalizadas/os despois 
do parto: 
 Fotocopia da partida de nacemento da/do filla/o que xera o dereito ao permiso. 
 Documento que acredite a hospitalización da/do filla/o que xere o dereito ao permiso ou da súa condición de prematura/o. 

 Permiso para a realización de exames prenatais ou de técnicas de preparación ao parto: 
 Documento xustificativo da realización de exames prenatais e das técnicas de preparación ao parto dentro da xornada laboral, 

e documento de asistencia. 
 Permiso para tratamentos de fecundación asistida: 
 Documento xustificativo da realización de tratamentos de fecundación asistida dentro da xornada laboral. 

 Permisos para o cumprimento de deberes inescusables de carácter público ou persoal, de deberes relacionados coa conciliación 
da vida familiar e laboral e máis de asistencia a consultas e revisións médicas: orixinal ou copia compulsada da citación ou 
convocatoria do órgano xudicial, órgano administrativo, órgano de goberno ou calquera outro órgano oficial de que se trate, ou 
das comisións dependentes deles. Se é o caso, documento acreditativo de ter a condición de elixible no proceso electoral ou de 
formar parte dunha mesa electoral. Así mesmo, dentro dos deberes relacionados coa conciliación deberá acreditarse co 
documento xustificativo do centro sanitario acreditativo da presenza neste dentro da xornada laboral ou documento 
acreditativo do centro escolar da presenza da persoa dentro da xornada laboral. 

 Permiso por razón de 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. 

 Permiso por parto: certificado médico oficial, certificado do 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, xunto coa solicitude 
correspondente presentarase o documento xustificativo de atoparse no período de dez semanas anteriores ao parto. 

 Permiso por adopción ou por acollida preadoptiva, permanente ou simple: 
 Resolución administrativa ou xudicial da adopción ou da acollida, na cal conste, se é o caso, o carácter internacional da 

adopción ou da acollida. 
 No caso de que o permiso se amplíe por discapacidade da/do nena/o adoptada/o ou acollida/o: documento médico 

acreditativo da devandita discapacidade. 
 Se a adopción é internacional, xunto coa solicitude presentarase documentación oficial acreditativa da tramitación da 

devandita 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. 

 Permiso por paternidade: libro de familia, ou inscrición do nacemento no Rexistro Civil ou certificación da inscrición no Rexistro. 
 Permiso por matrimonio ou unión de feito: fotocopia compulsada do libro de familia ou da inscrición rexistral correspondente. 
 Licenza por enfermidade: parte médico de baixa. 
 Licenza por estudos sobre materias directamente relacionadas coa Administración: documento acreditativo do lugar e das datas 

de realización e de estar admitido para a realización dos cursos. 
 Licenza para supostos de hospitalización prolongada: documento xustificativo que determine a hospitalización prolongada. 
 Redución de xornada por razóns de garda legal: documento legal acreditativo desta, así como, se é o caso, da idade, 

discapacidade ou especial dedicación que requira a persoa en cuestión. 
 Redución de xornada por coidado de filla ou fillo menor afectada/o por cancro ou outra enfermidade grave: informe médico do 

menor, tal e como se indica na instrución, libro de familia ou inscrición do nacemento no Rexistro Civil ou certificación da 
inscrición no Rexistro, de ser o caso, documentación acreditativa do acollemento ou adopción, vida laboral do outro proxenitor 
que acredite a súa condición de asalariado, certificado que acredite 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. 

 


