
Venancio Graña Martínez

RESUMO DE PERMISOS E LICENZAS
ORDE do 29 de xaneiro de 2016 (DOG, 15/02/2016), 
ORDE do 24 de febreiro de 2016 (DOG, 01/03/2016)  

LEI 9/2017, do 26 de decembro, (DOG, 28/12/2017) e LEI 3/2018, do 26 de decembro, (DOG, 28/12/18)

1. PERMISOS VARIOS 1DE CARÁCTER PERSOAL

1.1. Ausencias imprevistas (Artigo 33)

Identificación Duración e xustificación documental 

Por imprevistos, indisposicións ou
enfermidades leves

(Concede a dirección. Anexo V) 

Para períodos non superiores a tres días a dirección do centro poderá aceptar as
xustificacións non documentais ata un máximo de 24 períodos lectivos durante o curso
escolar. Cando se superen estes períodos lectivos ou sexa rexeitada a xustificación pola
dirección do centro, as faltas deberanse xustificar sempre documentalmente.

1.2. Para o cumprimento de deberes inescusables, conciliación da vida familiar e laboral e máis asistencia a consultas e revisións
médicas (Artigo 14)

Identificación Duración e xustificación documental

O persoal funcionario ten dereito aos permisos necesarios para o
cumprimento de deberes inescusables de carácter público ou
persoal e de deberes relacionados coa conciliación da vida familiar
e laboral.

(Concede a dirección. Anexo V)

(Concede a xefatura territorial: Anexo IV (artigo 14.6.a)

A duración destes permisos limitarase ao tempo indispensable
para o cumprimento dos deberes que os xustifican.

-No artigo 14.5. indícase o que se entende por deber inescusa-
ble de carácter público ou persoal.

-Así mesmo, no artigo 14.6 indícase o que se entende por
deberes relacionados coa conciliación da vida persoal e familiar

O persoal funcionario ten dereito a ausentarse do seu posto de
traballo para a asistencia a consultas e revisións médicas, sempre
que estas se deban realizar durante a xornada laboral e estean
incluídas na carteira de servizos do sistema sanitario público,
incluído o réxime especial de funcionarios públicos.

Durante o tempo indispensable 

Xustificación documental:  Anexo VI (artigo14)

(Concede a dirección. Anexo V)

Así mesmo, por causa de enfermidade ou accidente que non dea
lugar a unha situación de incapacidade temporal sen que sexa de
aplicación o desconto en nómina previsto no artigo 146 da Lei
2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Enténdese,
para estes efectos, que non dan lugar á incapacidade temporal as
ausencias do posto de traballo que por enfermidade ou accidente
non superan os tres días.

Xustificación documental:  Anexo VI (artigo14)

(Concede a dirección. Anexo V)

1.3. Permiso para asuntos particulares (Artigo 15)

Identificación Duración e xustificación documental

Sen xustificación, atendendo sempre ás necesidades
do servizo. (Concede a dirección. Anexo V)

Ata 4 días por curso académico, sen xustificación, dos cales dous poderán
ser en días lectivos. 

1.4.Permisos por traslado de domicilio (Artigo 4)

Identificación Duración e xustificación documental 

Para os efectos de aplicación deste permiso, enténdese que
existe traslado de domicilio cando este se produza no
marco dunha prestación de servizos continuada. 

Non se terá dereito a este permiso por traslado de domicilio
derivado da adxudicación do primeiro destino como funcio-
nario, interino ou substituto, ou de novo destino adxudicado
por nomeamento, resolución de concurso de traslados,
comisión de servizos, adscrición, destinos provisionais ou
outros análogos.

Un día na mesma localidade e dous días se hai cambio de localidade.

Se a unidade familiar está composta por dúas ou máis persoas, o
permiso será de dous días naturais sen cambio de localidade e de catro
días naturais se existe cambio. Cando teña duración superior a un día,
o permiso gozarase con carácter ininterrompido.

Xustificación documental: As direccións dos centros determinarán os
documentos xustificativos necesarios.

(Concede a dirección. Anexo V)

1.5. Permiso para realizar funcións sindicais (Artigo 5)

Identificación Duración e xustificación documental 

Tamén de formación sindical, ou de representación do persoal.  Nos termos legal ou regulamentariamente establecidos

(Concede a xefatura territorial. Anexo IV)
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1.6. Permiso para concorrer a exames finais (Artigo 6)

Identificación Duración e xustificación documental 

Tamén ás probas definitivas de aptitude e probas selectivas
no ámbito do emprego público.

No termo exames finais están incluídos tamén os parciais
que sexan liberatorios dunha parte do programa. 

Os exames finais ou probas de aptitude deberán estar
convocaos por centros oficiais. 

(Concede a dirección. Anexo V)

O permiso abranguerá todo o día en que se realicen as probas. Cando
a interesada ou interesado tivese que desprazarse, o permiso
ampliarase, se fose necesario, polo tempo mínimo necesario para as
viaxes de ida e volta. 

Cando o exame ou proba de aptitude teña lugar en día non lectivo non
procede a concesión do permiso, agás naqueles supostos en que fose
necesario efectuar desprazamento en período lectivo. 

Xustificación documental:  Anexo VI (artigo 6)

1.7. Permiso para asistencia a actividades de formación (Artigo 22)

Identificación Duración e xustificación documental 

Organizadas polos servizos centrais da Consellería A admisión implica o permiso para asistir a elas.

Organizadas polos centros de formación e recursos. Só se poderá asistir fóra do horario lectivo

Organizadas polas universidades, sindicatos e asociacións
profesionais ou similares

Mediante solicitude do permiso á xefatura territorial a través da dirección
do centro que deberán ter entrada na xefatura territorial cunha antelación
mínima de dez (10) días ao inicio da actividade formativa

En todo caso, o profesorado terá dereito a gozar de ata un máximo de catro días lectivos para realizar actividades de formación.
Xustificación documental: (Anexos I,II e III)

2. PERMISOS POR FALECEMENTO, ACCIDENTES, ENFERMIDADES, HOSPITALIZACIÓN OU INTERVENCIÓNS CIRÚRXICAS

2.1. Permisos por falecemento, accidente ou enfermidade grave, hospitalización ou intervención cirúrxica dun familiar (Artigo 3)

Identificación Duración e xustificación documental Observacións

Nos casos de falecemento, accidente ou
enfermidade grave, hospitalización ou
intervención cirúrxica sen hospitaliza-
ción que precise repouso domiciliario do
cónxuxe ou parella de feito ou dun fami-
liar dentro do primeiro grao de consan-
guinidade ou afinidade.¡

O persoal funcionario ten dereito a
un permiso de tres días hábiles can-
do o suceso se produce na mesma
localidade e cinco días hábiles se se
produce en distinta localidade.

(Concede a dirección. Anexo V)

Nos casos de falecemento, os días deberán ser consecu-
tivos e inmediatamente posteriores ao feito que xera o
dereito a el. 

Nos demais casos poderá facerse uso dos días de forma
descontinua mentres persista o feito causante e ata o
máximo de días establecido.

En todos os casos, computarase o día do feito causante
unicamente cando a persoa non preste servizos ese día
e lle correspondese prestalos.

Localidade de residencia: A que o funcionario ou funcina-
ria  teña comunicado previamente ao centro educativo ou,
no seu defecto, á Administración educativa. 

Sábados, domingos e festivos serán inhábiles.

En todos os casos, computarase o día do feito causante
unicamente cando a persoa non preste servizos ese día
e lle correspondese prestalos.

Nos casos de falecemento, accidente ou
enfermidade grave, hospitalización ou
intervención cirúrxica sen hospitaliza-
ción que precise repouso domiciliario
dun familiar dentro do segundo grao de
consanguinidade ou afinidade.

(Concede a dirección. Anexo V)

Dous días hábiles cando o suceso se
produza na mesma localidade e de
catro días hábiles cando sexa en
distinta localidade.

Xustificación documental: As direc-
cións dos centros determinarán os
documentos xustificativos necesarios.

2.2. Permisos por accidentes ou enfermidades moi graves (Artigo 13)

Identificación Duración e xustificación documental 

Nos supostos de accidente ou enfermidade moi grave do cónxuxe, parella de feito
ou dun familiar dentro do primeiro grao de consanguinidade ou afinidade, o persoal
funcionario docente terá dereito a un permiso retribuído para atender o coidado
desas persoas.

Excepcionalmente, poderá gozar deste permiso un familiar en segundo grao cando
non existan superviventes de primeiro grao ou estean incapacitados para atender
o seu coidado ou se trate de persoas conviventes.

Cada accidente ou enfermidade xerará un único permiso que, dentro da duración
máxima de trinta días, se pode empregar de maneira separada ou acumulada.

Se houbese máis dun titular deste dereito, o tempo de gozo deste permiso poderase
ratear entre eles.

Cunha duración máxima de trinta días naturais.

A duración do permiso non poderá ser inferior
a sete días, podendo ser prorrogados sen que
a súa duración acumulada poida exceder dos
trinta días naturais.

Xustificación documental: Anexo VI (artigo 13)

(Concede a xefatura territorial. Anexo IV).
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3. PERMISOS POR MATRIMONIOS OU UNIÓNS DE FEITO

3.1. Permiso por matrimonio ou unión de feito (Artigo 11)

Identificación Duración e xustificación documental 

O permiso deberase gozar, con carácter xeral, en datas que
comprendan o día do feito causante ou inmediatamente
despois. Excepcionalmente, e por causa motivada, poderase
gozar noutras datas diferentes e sempre dentro do curso
académico en que ten lugar o feito causante.

Nos casos de matrimonio ou unión de feito o persoal funcionario terá
dereito a un permiso de quince días naturais ininterrompidos.

Xustificación documental: Anexo VI (artigo 11)

(Concede a xefatura territorial. Anexo IV).

3.2. Permiso por matrimonio de familiares de ata segundo grao de consanguinidade e primeiro de afinidade (Artigo 12)

Identificación Duración e xustificación documental 

O persoal funcionario docente terá dereito a permiso o día da
celebración do matrimonio dos seus familiares ata o segundo
grao de consanguinidade e primeiro de afinidade.

O día da celebración do matrimonio.

Xustificación documental: As direccións dos centros determinarán
os documentos xustificativos necesarios.

(Concede a dirección. Anexo V)

4. PERMISOS RELACIONADOS CON TRATAMENTOS DE FECUNDACIÓN ASISTIDA E CO PARTO

4.1. Permiso para a realización de tratamentos de fecundación asistida (Artigo 10)

Identificación Duración e xustificación documental 

O persoal funcionario docente ten dereito aos permisos retribuí-
dos necesarios para a realización de tratamentos de fecundación
asistida.

O persoal funcionario ten o mesmo dereito e nas mesmas
condicións para acompañar o seu cónxuxe ou parella de feito a
tratamentos de fecundación asistida.

O persoal funcionario ten o mesmo dereito e nas mesmas
condicións para acompañar o seu cónxuxe ou parella de feito a
tratamentos de fecundación asistida.

A duración destes permisos limitarase ao tempo preciso para a
práctica dos ditos tratamentos e a súa concesión condiciónase á
xustificación previa de necesidade de realización daqueles dentro
da xornada de traballo. Se a necesidade de desprazamento para
recibir o tratamento o xustifica, a duración do permiso será de
dous días hábiles.

Xustificación documental: Anexo VI (artigo 10)

 (Concede a dirección. Anexo V)

4.2.  Permiso para a realización de exames prenatais e técnicas de preparación ao parto (Artigo 9)

Identificación Duración e xustificación documental

As funcionarias embarazadas terán dereito aos permisos necesarios para a realización de
exames prenatais e técnicas de preparación ao parto e, nos casos de adopción ou acollemento,
ou garda con fins de adopción, para a asistencia ás preceptivas sesións de información e
preparación. 

O persoal funcionario terá o mesmo dereito e nas mesmas condicións para acompañar o seu
cónxuxe ou parella de feito á realización de exames prenatais e técnicas de preparación ao parto,
para a asistencia ás preceptivas sesións de información e preparación e para a realización dos
preceptivos informes psicolóxicos e sociais previos á declaración de idoneidade.

Polo tempo necesario para a súa
práctica e logo de xustificación da
necesidade da súa realización dentro
da xornada de traballo. 

Xustificación documental: Anexo VI
(artigo 9)

 (Concede a dirección. Anexo V)

4.3. Permisos por parto (Artigo 17)

Identificación Duración e xustificación documental 

Casos xerais de parto.

Xustificación documental: Anexo VI (artigo 17)

(Concede a xefatura territorial. Anexo IV).

«Nos casos de parto, a nai funcionaria ten dereito a un permiso retribuído de
vinte e dúas semanas ininterrompidas, que se distribuirán por elección da
persoa titular do dereito, sempre que seis semanas sexan inmediatamente
posteriores ao parto.» (LEI 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais
e administrativas, (DOG, 28/12/18)

No suposto de discapacidade do fillo ou filla.

Xustificación documental: Anexo VI (artigo 17)

Este permiso ampliarase en dúas semanas máis.

(Concede a xefatura territorial. Anexo IV)

No suposto de parto múltiple.

Xustificación documental: Anexo VI (artigo 17)

Este permiso ampliarase en dúas semanas máis por cada fillo a partir do
segundo.

(Concede a Xefatura territorial. Anexo IV)
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No caso de falecemento da nai.

O exercicio do dereito ao permiso previsto neste artigo
corresponderá ao outro proxenitor.

E, de ser o caso, descontarase o período de duración do permiso consumido
pola nai falecida.

(Concede a Xefatura territorial. Anexo IV)

Nos casos de parto prematuro e/ou o neonato deba
permanecer hospitalizado a continuación do parto

Tantos días como o neonato se encontre hospitalizado, ata un máximo de
trece semanas adicionais.

(Concede a xefatura territorial. Anexo IV)

Cando os dous proxenitores traballen, a nai poderá optar por que o outro proxenitor faga uso dunha parte determinada e ininterrompida
do período do permiso posterior ao parto, de forma simultánea ou sucesiva ao da nai, sen que nos casos de aproveitamento simultáneo
a suma dos períodos de duración do permiso poida exceder os límites establecidos neste artigo.

Este permiso poderase gozar a tempo completo ou a tempo parcial, en réxime de media ou un terzo da xornada.

Durante o gozo deste permiso poderá participar nos cursos de formación que convoque a Administración

4.3.bis. Permiso retribuído para as funcionarias e as laborais en estado de xestación (Engadido polo artigo 17 bis da Orde do
24 de febreiro de 2016; DOG do 1 de marzo)

Identificación Xustificación documental 

As funcionarias e as laborais en estado de xestación terán
dereito a un permiso retribuído a partir do día primeiro da sema-
na 37 de embarazo e ata a data do parto.

No suposto de xestación múltiple, este permiso poderase iniciar
o primeiro día da semana 35 de embarazo e ata a data do parto.

O permiso será concedido pola xefatura territorial correspon-
dente logo de solicitude acompañada da documentación xusti-
ficativa pertinente.

5. PERMISOS POR NACEMENTO DE FILLOS, ACOLLEMENTO OU ADOPCIÓN

5.1. Permisos por nacemento de fillos (Artigo 8)

Identificación Duración e xustificación documental 

Por nacemento de fillos prematuros ou que, por calquera outra
causa, deban permanecer hospitalizados a continuación do parto.

O persoal funcionario terá dereito a ausentarse do posto de
traballo durante dúas horas diarias mentres dure o período de
hospitalización, coa percepción íntegra das súas retribucións. 

Así mesmo, nestes mesmos casos.

Xustificación documental: Anexo VI (artigo 8)

(Concede a xefatura territorial. Anexo IV)

O persoal funcionario ten dereito a unha redución da súa xornada
de traballo diaria ata un máximo de dúas horas, coa diminución
proporcional das súas retribucións.

No caso de conflito entre os dereitos do alumnado e do profesorado, as horas diarias de ausencia aotraballo teranse que gozar no
horario complementario fixo.

5.2. Permiso do outro proxenitor (permiso de paternidade) por nacemento, acollemento ou adopción dun fillo (Artigo 19)

Identificación Duración e xustificación documental 

Nos casos de nacemento, acollemento ou adopción dun fillo, o
persoal funcionario que non estea a gozar do permiso por parto
ou por adopción ou acollemento previsto nesta lei.

(Máis información no artigo 19)

Ten dereito a un permiso retribuído de cinco semanas de
duración. (LEI 9/2017, do 26 de decembro, de medidas fiscais
e administrativas, DOG, 28/12/17)

Xustificación documental: Anexo VI (artigo 19)

(Concede a xefatura territorial. Anexo IV)

5.3. Disposicións xerais dos permisos por parto, adopción ou acollemento e do outro proxenitor por nacemento,
acollemento ou adopción dun fillo

(Véxanse no artigo 20 da Orde)

5.4. Permiso por adopción ou acollemento (Artigo 18)

Identificación Duración e xustificación documental 

Nos casos de adopción ou acollemento, tanto preadoptivo coma
permanente ou simple. A duración do permiso previsto neste artigo
ampliarase nos casos e polos períodos que a seguir se determinan:

Vinte e dúas semanas ininterrompidas. (Lei 3/2018, DOG do 28
de decembro. Xustificación documental: Anexo VI (artigo 18)

(Concede a xefatura territorial. Anexo IV).
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Por discapacidade do menor adoptado Este permiso ampliarase en dúas semanas máis..

Por adopción ou acollemento múltiple. Dúas semanas máis por cada menor adoptado ou acollido a partir
do segundo

Por adopción ou acollemento internacional. Se fose necesario o desprazamento terase dereito, ademais, a un
permiso de ata tres meses de duración, e durante este período
percibiranse exclusivamente as retribucións básicas.

Cando os dous proxenitores traballen, o período de duración do permiso distribuirase á elección deles.

Este permiso poderase gozar a tempo completo ou a tempo parcial, en réxime de media ou un terzo da xornada.

6. PERMISO POR LACTACIÓN (Artigo 7)

Identificación e xustificación documental Duración do dereito a ausentarse

1. Por lactación dun fillo menor de doce meses, o persoal
funcionario, con independencia da situación laboral do seu
cónxuxe ten dereito a ausentarse do posto de traballo.

Xustificación documental: Anexo VI (artigo 7)

(Concede a xefatura territorial. Anexo IV)

Durante unha hora diaria, a cal pode dividir en dúas fraccións de
media hora, ou ben a unha redución da xornada de traballo diaria
nunha hora que, á elección da persoa titular do dereito, cando
poida preverse no momento da elección de horarios, pode
aplicarse ao inicio ou ao final da xornada de traballo.

2. Cando os dous proxenitores traballen, o dereito ao permiso por lactación pode ser exercido indistintamente por calquera deles ou ratearse a súa
duración.

3. O tempo correspondente a este permiso pode acumularse total ou parcialmente en xornadas completas, ata un máximo de catro semanas, que se
gozarán despois de rematar o permiso por parto, adopción ou acollemento ou nun momento posterior e sempre con anterioridade a que o menor cumpra
os doce meses.

4. No caso de gozar deste permiso por xornadas completas, tenderase a que estas sexan, como mínimo, de dúas semanas continuadas. 

5. Nos supostos de adopción ou acollemento, o dereito ao permiso por lactación pode exercerse durante o ano seguinte á efectividade da resolución
xudicial ou administrativa de adopción ou acollemento, sempre que no momento desa efectividade o menor non teña feitos os doce meses.

6. Nos supostos de parto, adopción ou acollemento múltiple, a duración do permiso por lactación incrementarase en proporción ao número de fillos.

7. Cando non se produza a acumulación en xornadas completas, no caso de conflito entre os dereitos do alumnado e do profesorado, a hora diaria de
ausencia ao traballo terase que gozar no horario complementario fixo ou de obrigada permanencia no centro. 

8. O persoal substituto terá dereito a acumular a hora de lactación e a gozar os días, en proporción aos servizos prestados, desde que remate o permiso
por parto ou adopción ou acollemento ata que finalice o curso escolar ou o fillo ou filla faga os doce meses.

7. PERMISOS POR RAZÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO SOBRE A MULLER FUNCIONARIA (Artigo 21)

Identificación Duración e xustificación documental 

As faltas de asistencia do persoal funcionario vítima da violencia
de xénero, totais ou parciais, terán a consideración de xustificadas.
(Concede a xefatura territorial. Anexo IV).

Polo tempo e nas condicións en que así o determinen os servizos
sociais de atención ou de saúde, segundo proceda

Xustificación documental: Anexo VI (artigo 21)

8. PERMISOS PARA A FORMACIÓN MILITAR DOS RESERVISTAS VOLUNTARIOS OU DOS ASPIRANTES A TAL CONDICIÓN

Identificación Duración e xustificación documental 

O persoal funcionario que teña a condición de reservista volun-
tario ou aspire a adquirir tal condición.

(Artigo 16)

Ten dereito aos permisos necesarios para a realización dos
períodos de formación militar, básica e específica, e de formación
continuada previstos na lexislación da carreira militar.

(Concede a xefatura territorial. Anexo IV).

9. LICENZAS (Artigos do 23 ao 28)

Identificación Duración e xustificación documental 

Licenza por asuntos propios sen retribución (Artigo 23)

A concesión desta licenza subordinarase, en todo caso, ás necesi-
dades do servizo.

Ata tres meses cada dous anos.

Con carácter xeral, non terá unha duración inferior a cinco días.

Os días da concesión da licenza serán naturais.

(Concede a xefatura territorial. Anexo IV).
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Licenzas por enfermidade (Artigo 24)

De acordo co réxime da Seguridade Social ao que pertenza o funcionario e cos dereitos económicos establecidos na normativa vixente.

(Concede a Xefatura territorial. Anexo IV).

Licenza por risco no embarazo ou durante o período de lactación natural (Artigo 25)

Licenza por estudos (Artigo 26)

Dereito a gozar de licenzas por estudos de acordo coa normativa
vixente e as convocatorias que para o efecto realice a Consellería
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Duración segundo a convocatoria e tipo de licenza

(Concede a xefatura territorial. Anexo IV).

Licenzas para a participación en proxectos ou programas de cooperación para o desenvolvemento e de acción humanitaria

(Artigo 27) - (Concede a xefatura territorial)

Licenza para supostos de hospitalización prolongada (Artigo 28)

O persoal terá dereito a unha licenza sen retribución de ata un mes de duración no caso de hospitalización prolongada por enfermidade
grave ou enfermidade que implique repouso domiciliario do ou da cónxuxe, da parella de feito ou de parentes que convivan co
traballador ou a traballadora.

(Concede a xefatura territorial. Anexo IV)

10. VACACIÓNS DO PERSOAL DOCENTE FUNCIONARIO 

Artigo 29 da Orde

11. REDUCIÓN DE XORNADA

11.1. Reducións de xornada con retribucións (Artigo 30)

Identificación Redución da xornada laboral e xustificación documental

1. Redución de xornada por coidado dun familiar.

Por ser preciso atender o coidado do cónxuxe ou parella de feito,
dun familiar de primeiro grao de consanguinidade ou afinidade, ou
dun menor en acollemento preadoptivo, permanente ou simple,
por razóns de enfermidade moi grave.

(Concede a xefatura territorial. Anexo IV)

O persoal funcionario docente terá dereito a solicitar unha
redución de ata o 50% da xornada laboral, con carácter retribuído,
e durante o prazo máximo dun mes, prorrogable en circunstancias
excepcionais e atendendo á extrema gravidade da enfermidade
padecida, ata unha duración máxima de dous meses. 

A duración da redución non poderá ser inferior a sete días naturais.

Xustificación documental: Anexo VI (artigo 30.1)

2. Para atender o coidado de fillo menor que padeza cancro.

Para atender o coidado de fillo menor de idade por natureza ou
adopción, ou nos supostos de acollemento preadoptivo, permanen-
te ou simple dun menor, que padeza cancro (tumores malignos,
melanomas e carcinomas) ou calquera outra enfermidade grave
que implique un ingreso hospitalario de longa duración ou hospitali-
zación a domicilio das mesmas características, e requira a necesi-
dade do seu coidado directo, continuo e permanente.

Concederase unha redución de polo menos a metade da
duración da xornada de traballo, como máximo ata que o menor
faga os dezaoito anos, sempre que ambos os dous proxenito-
res, adoptantes ou acolledores de carácter preadoptivo, perma-
nente ou simple traballen.

Xustificación documental: Anexo VI (artigo 30.2)

(Concede a xefatura territorial. Anexo IV)

3. Adaptación progresiva da xornada laboral para tratamen-
tos oncolóxicos. (Punto 3 engadido pola Orde do 24 de febrei-
ro de 2016 (DOG, 01/03/16)

O persoal funcionario e o persoal laboral que se reincorporen ao
servizo efectivo cando finalice un tratamento de radioterapia ou
quimioterapia poderán solicitar unha redución da metade da
xornada de traballo.

Esta redución poderase estender ata un mes desde a alta médica,
ampliable por un mes máis cando o persoal xustifique a persisten-
cia no seu estado de saúde das circunstancias derivadas do
tratamento de radioterapia ou quimioterapia.

A xefatura territorial poderá conceder esta redución cando
coadxuve á plena recuperación funcional da persoa ou evite
situacións de especial dificultade ou penosidade no desempeño
do seu traballo.

A solicitude irá acompañada da documentación que achegue o
interesado para acreditar a existencia desta situación e a
Administración deberá resolver sobre ela nun prazo de tres días,
logo de informe da inspección médica educativa.

11.2. Redución de xornada con diminución de retribucións (Artigo 32)

Identificación Redución da xornada laboral 
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1. Redución de xornada por garda legal.

Por razóns de garda legal, cando o persoal funcionario docente se encargue
do coidado directo dalgún menor de doce anos, de persoa maior que requira
especial dedicación ou dunha persoa con discapacidade que non desempe-
ñe actividade retribuída.

Terá o mesmo dereito o persoal funcionario que precise encargarse do
coidado directo do cónxuxe ou parella de feito ou dun familiar ata o segundo
grao de consanguinidade ou afinidade que, por razóns de idade, accidente
ou enfermidade, non se poida valer por si mesmo e que non desempeñe
actividade retribuída.

Terá dereito a unha redución dun terzo ou dun medio
da xornada de traballo, coa diminución proporcional das
súas retribucións. 

Xustificación documental: Anexo VI (artigo 32.1)

(Concede a xefatura territorial. Anexo IV)

2. Redución de xornada por interese particular

A redución de xornada abranguerá, na proporción que se conceda, o
horario lectivo, horario complementario fixo e horario semanal de perma-
nencia no centro. 

A concesión da redución de xornada, en función da organización do
centro, poderá eximir da obrigatoriedade de impartir docencia durante
todos os días da semana

O persoal funcionario docente terá dereito a unha
redución de media xornada de traballo por interese
particular coa diminución proporcional das súas
retribucións. 

(Concede a xefatura territorial. Anexo IV)

3. Vítimas de terrorismo e os seus familiares directos

Para facer efectivo o dereito á protección e a asistencia social integral, o
persoal funcionario que teña sufrido danos físicos ou psíquicos como
consecuencia da actividade terrorista, e os seus familiares directos.

(Concede a xefatura territorial. Anexo IV)

Terán dereito á redución da xornada con diminución
proporcional da retribución, ou a reordenación do tempo
de traballo, a través da adaptación do horario, da
aplicación do horario flexible ou doutras formas de
ordenación do tempo de traballo que sexan aplicables,
nos termos que regulamentariamente se determinen.

11.3. Redución de xornada por violencia de xénero (Artigo 31)

Identificación Redución da xornada laboral 

Así mesmo, as funcionarias vítimas de violencia de xénero,
para facer efectiva a súa protección ou o seu dereito á
asistencia social integral.

Xustificación documental: Anexo VI (artigo 31)

(Concede a xefatura territorial. Anexo IV)

Terán dereito á redución da xornada coa diminución proporcional da
retribución ou á reordenación do tempo de traballo, a través da
adaptación do horario, da aplicación do horario flexible ou doutras
formas de ordenación do tempo de traballo, cando iso sexa posible en
función da organización do propio centro e do horario do alumnado.

13. PRAZO PARA RESOLVER (Artigo 36)

Os prazos para resolver os permisos, licenzas e reducións de xornada regulados nesta orde son os seguintes:

1. Para as direccións dos centros educativos: tres días hábiles.

2. Para os titulares das xefaturas provinciais da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria: dez días hábiles.

O silencio administrativo terá efectos positivos.

Naqueles supostos recollidos no artigo 3 desta orde, nos cales por razón de urxencia o persoal funcionario docente necesite gozar
do permiso de forma inmediata, en función da propia natureza do permiso, poderá iniciar o gozo deste logo de comunicación verbal
ou por outro medio ao órgano competente para concedelo. A concesión do permiso deberase confirmar ou denegar mediante a
pertinente resolución. 

13. RECURSOS (Artigo 37)

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.

2. As resolucións dos titulares das xefaturas territoriais da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria poderán ser
impugnadas mediante recurso de alzada, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa notificación, perante o director
xeral de Centros e Recursos Humanos.


