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Impreso de solicitude segundo a Resolución do 24 de febreiro de 2016 pola que se ditan instrucións sobre o réxime
de vacacións, permisos e licenzas e que desenvolve a Lei 2/2015 do 29 de Abril, do emprego público de Galicia. (DOG
23/05/2015)
Apelidos e nome

DNI

Unidade

Datas

Permisos

Licenzas

VACACIÓNS ANUAIS
Vacacións (22 días hábiles) -Artigo 132PERMISOS
Falecemento, accidente ou enfermidade grave, hospitalizac. ou intervención cirúrxica dun familiar - Artigo 108 Traslado de domicilio -Artigo 109Permiso para concorrer a exames finais, probas definit. de aptitude e probas select. no ámbito emprego públ. - Art. 111 do emprego público -Artigo 111Permiso por lactación -Artigo 112Permiso nacem. fillas/os prematuras/os ou que por calquera outra causa deban perman. hospit. a contin. parto -Art. 113Permisos realiz. exam. prenat. e técn. prepar. ao parto e Perm. nos casos adopc., acollem. ou garda con fins adopc. -Art.114Permisos por accidente ou enfermidade moi graves (máximo 30 días naturais) -Artigo 116Permisos cumprimento deberes inescusables carácter público ou persoal, de deberes relacionados coa conciliación da
vida familiar e laboral e máis de asistencia a consultas e revisións médicas -Artigo 117Permiso por asuntos particulares (a partir de 6 días hábiles) -Artigo 118Permiso por razón de violencia de xénero sobre a muller funcionaria -Art. 72 Lei 2/2015 e 49 do EBEPPermiso por matrimonio ou unión de feito (15 días naturais) -Artigo 119Permiso retribuído para as funcionarias e as laborais en estado xestación -D.A. 16ª RD Lexisl. 5/15, 30 outubro LICENZAS
Licenza por asuntos propios (non excederá de 3 meses cada 2 anos) -Artigo 127Licenza para realización estudos sobre materias directamente relacionadas coa Admón. Pública -Art. 129Licenza para supostos de hospitalización prolongada (máximo de 1 mes) -Artigo 131REDUCIÓN E ADAPTACIÓNS DA XORNADA DE TRABALLO
Reducións de xornada con retribucións -Artigo 106.1Reducións de xornada con diminución de retribucións -Artigo 106.2Redución de xornada por interese particular -Artigo 5.2 da Lei 1/2012 , do 29 de febreiroAdaptación progresiva xornada laboral para tratamientos oncolóxicos -Resolución 25/11/15, da SE de AAPP En Vilalba,
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Vista a solicitude presentada polo funcionario que a subscribe, emite informe:
 Favorable
 Desfavorable
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