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PERMISOS, LICENZAS, 

REDUCIÓNS DE XORNADA E 

EXCEDENCIAS DO 

PROFESORADO 
 

 

 

 

Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, 

polo que se aproba o texto refundido da 

Lei da función pública de Galicia 

Orde do 7 de abril de 2008 

 pola que se regula o réxime de  

permisos e licenzas do persoal docente  
 



 

TIPO DE PERMISO DOCUMENTACIÓN RESOLUCIÓN DURACIÓN OBSERVACIÓNS 

Permiso por falecimento ou 
accidente ou enfermidade 
grave dun familiar  
Orde 7/4/2008 - Art 3 

Anexo V 
Documentos xustificativos 

a determinar pola 
Dirección 

Órgano: Dirección 
Prazo: 3 días 

1º grao: 3 ou 5 días 
hábiles 

2º grao: 2 0u 4 días 
hábiles 

(por ser na mesma ou 
distinta localidade) 

Retribuido. Días ininterumpidos, agás casos 
excepcionais, nos que poderán ser interrumpidos 
dentro dos 15 días seguintes ao feito causante. 
En caso de urxencia pode iniciarse o permiso 
previa comunicación verbal 
A localidade de referencia é a de residencia 

Permiso por traslado de 
domicilio 
Orde 7/4/2008 - Art 4 

Anexo V 
Documentos xustificativos 

a determinar pola 
Dirección 

Órgano: Dirección 
Prazo: 3 días 

Mesma localidade: 1 día 
(2 días en familias de 2 

ou máis membros 
Distinta localidade: 2 

días (4 días) 

Retribuido no marco dos servizos prestados 
continuados. 
Os cambios de destino non dan dereito a este 
permiso 

Permiso para exames finais 
Orde 7/4/2008 - Art 6 

Anexo V 
Documentos xustificativos 

a determinar pola 
Dirección 

Órgano: Dirección 
Prazo: 3 días 

Durante os días da 
celebración das probas 

Retribuido. Inclúense probas de ingreso na función 
pública e exames parciais eliminatorios. Inclúense 
tempo mínimo de viaxe de ida e volta 

Permiso para o coidado dun 
fillo/a menor de 9 meses 
Orde 29/03/2006 
Orde 7/04/2008 Art 7 -Dis Adic. 

Anexo IV 
Fotocopia cotexada da 
partida de nacemento 

Órgano: Delegación 
Prazo: 10 días 

1 hora diaria ou 
acumulación 

correspondente (4 
semanas por fillo/a) 

Retribuido 

Permiso por nacemento de 
fillos que deban permanecer 
hospitalizados  
Orde 7/4/2008 - Art 8 

Anexo V 
Fotocopia cotexada da 
partida de nacemento. 

Documento acreditativo de 
hospitalización 

Órgano: Dirección 
Prazo: 3 días 

2 horas diarias 

Retribuido. As horas serán fixadas pola dirección 
do centro. En caso de conflito cos dereitos do 
alumnado as horas serán no horario 
complementario fixo ou no de cómputo mensual 

Permiso para exames 
prenatais e preparación ao 
parto  
Orde 7/4/2008 - Art 8 

Anexo V 
Documentación 

xustificativa 

Órgano: Dirección 
Prazo: 3 días 

Polo tempo necesario 
Retribuido. Válido tamén para o cónxuxe ou parella 
acompañante. Precísase xustificar a necesidade de 
facelo durante a xornada laboral 

Permiso por tratamentos de 
fecundación asistida  
Orde 7/4/2008 - Art 8 

Anexo V 
Documentación 

xustificativa 

Órgano: Dirección 
Prazo: 3 días 

Polo tempo necesario 

Retribuido. Precísase aviso previo e xustificación da 
necesidade de facelo durante a xornada laboral En 
caso de desprazamento fóra da provincia o 
permiso de fecundación será de 2 días. No goce en 
días separados non pode rematar en vernes e 
iniciarse no luns seguinte. 

PERMISOS  DO  PROFESORADO (I) 



 

 

TIPO DE PERMISO DOCUMENTACIÓN RESOLUCIÓN DURACIÓN OBSERVACIÓNS 

Permiso por accidente ou 
enfermidade moi grave 
 
Orde 7/4/2008 - Art 11 

Anexo IV 
Documento médico que 
acredite a enfermidade. 

Se é o caso, copia do libro 
de familia e/ou certificado 

de convivencia 

Órgano: Delegación 
Prazo: 10 días 

30 días naturais. 
Non pode ser inferior a 

7 días 

Retribuído.  
Afecta á parella, familiares de 1º grao, acollidos ou 
convivintes. Pódese gozar de xeito separado ou 
acumulado. Precísase informe previo da inspección 
médica educativa 
 

Permiso para revisións 
médicas propias, de fillos/as 
ou de persoas maiores a 
cargo 
 
 Orde 7/4/2008 -  Art 12 

Anexo IV ou V 
Documentos xustificativos 
da necesidade da revisións 
durante a xornada laboral. 
Se é o caso copia do libro 

de familia e/ou certificado 
de convivencia 

Órgano: Dirección 
Prazo: 3 días 

 
En revisións con 

certa periocidade: 
Órgano: Delegación 

Prazo: 10 días 

Polo tempo necesario 

Retribuído. Permiso para ausentarse do traballo 
para acudir a revisións médicas propias, para 
acompañar á parella, aos filos/as, así como a 
persoas maiores a cargo. Se van ser revisións con 
certa periocidade presentarase unha única 
solicitude. 
Estarán xustificades neste permiso as 
enfermidades leves, no superiores a 3 días cando 
se presente documento xustificativo. 

Permiso por deber 
inescusable 
Orde 7/4/2008 -  Art 13 

Anexo V 
Documentación 

xustificativa 

Órgano: Dirección 
Prazo: 3 días 

Polo tempo 
indispensable 

Retribuido. Engádense os deberes relacionados coa 
conciliación da vida familiar e laboral 

Permiso para asuntos 
persoais 
Orde 7/04/2008 - Art 14 

Anexo V 
Sen xustificación 

Órgano: Dirección 
Prazo: 3 días 

Ata 4 días 
Retribuido. 2 días poderán ser en días lectivos. A 
conceder en función das necesidades do servizo. 

Permiso por parto 
 
Orde 7/4/2008 -  Art 15 

Anexo IV 
Fotocopia cotexada da 
partida de nacemento. 

Órgano: Delegación 
Prazo: 10 días 

16 semanas 
ininterrompidas 

Retribuido. Ampliación de 2 semanas no suposto 
de discapacidade do fillo ou por cada fillo a partir 
do 2º en parto múltiple. Descanso obrigatorios nas 
6 primeiras semanas. Goce simultáneo ou sucesico 
co pai. Pode gozarse a tempo total ou parcial ( 1/3 
ou ½ da xornada) 
O permiso ampliarase no caso de hospitalización 
do neonato ata un máximo de 13 semanas 
adicionais  

 

  

PERMISOS  DO  PROFESORADO (II) 



 

 

TIPO DE PERMISO DOCUMENTACIÓN RESOLUCIÓN DURACIÓN OBSERVACIÓNS 

Permiso por adopción ou 
acollemento 
Orde 7/4/2008 - Art 16 

Anexo IV 
Resolución administrativa 

ou xudicial do acollemento 
ou adopción 

Órgano: Delegación 
Prazo: 10 días 

16 semanas 
ininterrompidas 

Retribuido. Ampliación de 2 semanas no 
suposto de discapacidade do menor 
adoptado, así como por cada fillo/a en 
adopción múltiple. (En caso de adopcións 
internacionales, pode iniciarse o permiso 4 
semanas antes da adopción oficial) 
O goce do permiso pode ser simultáneo ou 
sucesivo se ambos proxenitores traballan. 
Pode gozarse a tempo total ou parcial (1/2 ou 
1/3) 
Se fose preciso o desplazamento intenacional 
previo terase dereito dun permiso de ata 3 
meses, enteiros ou fraccionados, retribuiDos 
so coas retribucións básicas. 

Permiso por paternidade 
 Orde 7/4/2008 - Art 17 

Anexo V 
Fotocopia cotexada da 
partida de nacemento 

Órgano: Dirección 
Prazo: 3 días 

29 días naturais 
ininterrompidos 

Retribuido. Ampliación a 35 días en partos ou 
adopcións múltiples  

Permiso por violencia de 
xénero 
Orde 7/4/2008 -  Art 18 

Anexo V 
Fotocopia cotexada da 
partida de nacemento 

Órgano: Dirección 
Prazo: 3 días 

Polo tempo necesario 

Retribuido. As faltas totais ou parcias serán 
xustificadas polos servicios sociais ou 
sanitarios 

Permiso por asistencia a 
actividades de formación 
Orde 7/04/2008 - Art 19 

Anexo I, II, ou III 

Órgano: Delegación 
Prazo: 10 días 
Só para cursos 

organizados por 
universidades, 
sindicatos…) 

Polo tempo necesario 

Cursos organizados polos servicios centrais: a 
admisión implica o permiso (previa 
notificación á inspección) 
Cursos do CFR: só fóra do horario lectivo 
Outors (Universidades, sindicatos…): solicitude 
con informe da dirección como mínimo con 10 
días de antelación) 

Imprevistos 
Orde 7/4/2008 - Art 27 

Anexo V 
Sen xustificación 

documental 

Órgano: Dirección 
Prazo: 3 días 

24 períodos lectivos 
Imprevistos ou enfermedades leves inferiores 
a 3 días. 

 

PERMISOS  DO  PROFESORADO (III) 



 

TIPO DE LICENZA DOCUMENTACIÓN RESOLUCIÓN DURACIÓN OBSERVACIÓNS 

Licenza por matrimonio ou 
unión de feito 
Orde 7/4/2008 - Art 20 

Anexo IV 
Fotocopia cotexada do 
libro de familia ou de 
inscrición no Rexistro 

Oficial de parellas de feito 

Órgano: Delegación 
Prazo: 10 días 

15 días naturais  
ininterrompidos 

Retribuida. A licenza poder ser anterior ou 
posterior en todo ou en parte á data do feito 
causante. Excepcionalmente pode ser noutras 
datas dentro do curso académico. 

Licenza por asuntos propios 
 Orde 7/4/2008 - Art 21 

Anexo V 
Órgano: Delegación 

Prazo: 10 días 
3 meses cada 2 anos 
Non inferior a 5 días 

Non retribuida. Subordinado ás necesidades 
do servizo 

Licenza por enfermidade 
propia (IT) 
RD 4/2000 art 21 ss 
Orde 7/4/2008 - Art 22 

Baixa médica oficial 
Órgano: Delegación 

Prazo: Non se 
contempla 

Persoal funcionario: ata 
18 meses (prórroga ata 

24 meses) 
Persoal interino: ata 12 
meses (pror. ata 18 m) 

Retribuida. A partir do 4º mes subsidio de 
MUFACE. 
O persoal interino cobra da SS (a diferenza ata 
o 100% págaa a consellería) 

Licenza por risco durante o 
embarazo ou a lactación 
Decreto 315/1964 Lei de 
Funcionarios civís do Estado Art 
69.3 (Redacción da Lei 3/2007) 

Solicitude 
Informe Médico 

Órgano: Delegación 
Prazo: Non se 

contempla 
Ata 3 meses cada ano Retribuida. 

 
 
TIPO REDUCIÓN DE XORNADA DOCUMENTACIÓN RESOLUCIÓN DURACIÓN OBSERVACIÓNS 

Redución de xornada por garda 
legal 
Orde 7/4/2008 - Art 24 

Anexo IV 
Fotocopia cotexada do 

libro de familia 

Órgano: Delegación 
Prazo: 10 días 

Redución 1/3  a ½ da 
xornada laboral 

Ata a idade máxima do 
fillo (12 anos) 

Retribuido con redución proporcional de haberes. 
Este permiso pode solicitarse para o coidado de 
fillos menos de 12 anos, personas maiores a cargo 
ou discapacitados ata o 2º grao 

Redución de xornada por 
coidado dun familiar 
 Orde 7/4/2008 -  Art 25 

Anexo IV 
Fotocopia cotexada do 

libro de familia 
Documento médico 

Órgano: Delegación 
Prazo: 10 días 

 

1 mes, 
excepcionalmente 2 

meses. 
Non pode ser inferior a 

7 días. 

Retribuido.  
Para familiares de 1º grao. 
Excepcionalmente pode concederse para 
familiares de 2º grao. 

Redución de xornada por 
violencia de xénero 
Orde 7/4/2008 - Art 26 

Anexo IV 
Fotocopia cotexada do 

libro de familia 
Documento médico 

Órgano: Delegación 
Prazo: 10 días 

 
Non se menciona 

Retribuido coa redución proporcional de haberes. 
Tamén Terán dereito á flexibilización e adaptación 
do seu horario, neste caso supeditada á 
organización do centro 

LICENZAS   DO   PROFESORADO 

REDUCIÓN  DE  XORNADA 



 

 

 

 

 

TIPO DE EXCENCIA DOCUMENTACIÓN RESOLUCIÓN DURACIÓN OBSERVACIÓNS 
Excedencia voluntaria por 
interese particular 
Lei 4/88 Art 55.2.a 
Decreto Lexislativo 1/2008 - Art 57.2 

Solicitude 

Prazo para 
resolver: 3 meses 

con efectos 
desestimatorios 

Duración mínima de 
2 anos 

Non retribuida nin computable a efectos de 
antigüedade ou xubilación.  
Requisito: 5 anos inmediatamente anteriores 
de servicios prestados 

Excedencia voluntaria por 
incompatibilidade 
Lei 4/88 Art 55.1 
Decreto Lexislativo 1/2008  - Art  57.1 

Solicitude 

Prazo para 
resolver: 3 meses 

con efectos 
desestimatorios 

Non se contempla 

Non retribuida nin computable a efectos de 
antigüedade ou xubilación.  
Incompatibilidade por prestar servizos noutro 
corpo, escala organismos ou entidade do 
sector público 

Excedencia voluntaria por 
agrupación familiar 
Lei 4/88 Art 55.3 
Decreto Lexislativo 1/2008 - Art 57.3  

Solicitude 

Prazo para 
resolver: 3 meses 

con efectos 
desestimatorios 

Duración mínima de 
2 anos e máxima de 

15 

Non retribuida nin computable a efectos de 
antigüedade ou xubilación.  
Requisito: cónxuxe residente noutro concello 
por destino definitivo 

Excedencia por coidado de fillos 
menores de 3 anos 
Lei 4/88 Art 55.4 
Decreto Lexislativo 1/2008  - Art 57.4 

Solicitude. Libro de 
familia 

Prazo para 
resolver: 10 días 

con efectos 
desestimatorios 

Ata 3 anos 

Non retribuida. Computa a efectos de 
antigüedade, carreira e xubilación. Pódese 
participar en cursos de formación. Reserva do 
posto de traballo durante 2 anos e reserva 
dun posto na localidade no 3º ano. 

Excedencia por coidado de 
familiares ata 2º grao 
Lei 4/88 Art 55.4 
Decreto Lexislativo 1/2008 - Art 57.4 

Solicitude. Libro de 
familia ou xustificación 

das circustancias 
familiares 

Prazo para 
resolver: 10 días 

con efectos 
desestimatorios 

Ata 3 anos 

Non retribuida. Computa a efectos de 
antigüedade, carreira e xubilación. Pódese 
participar en cursos de formación. Reserva do 
posto de traballo durante 2 anos e reserva 
dun posto na localidade no 3º ano. 

Excedencia por violencia de 
xénero 
Lei 4/88 Art 55.6 
Decreto Lexislativo 1/2008  - Art 57.6 

Solicitude. Documento 
xustificativo 

Non se contempla 
Ata 18 meses (con 

prórrogas trimestrais 
desde o 6º mes) 

Retribucións íntegras nos dous primeiros 
meses. Reserva do posto de traballo, sendo 
computable a efectos de antigüedade, careira 
ou xubilación 

 

PARENTESCOS:    1º Grao: marido/muller, pais/sogros, fillos      2º Grado: Irmáns, avós, netos 

EXCEDENCIAS  DO  PROFESORADO 


