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I. DISPOSICIÓNS XERAIS
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Orde do 29 de marzo de 2006 pola que
se regulan as vacacións e o gozo da hora
de ausencia ao traballo para as funcio-
narias e funcionarios docentes que impar-
ten ensinanzas distintas das universita-
rias e que teñen un fillo menor de nove
meses.

O artigo 70.1º e) da Lei 4/1988, do 26 de maio,
da función pública de Galicia, establece que as fun-
cionarias e os funcionarios cun fillo menor de nove
meses terán dereito a unha hora diaria de ausencia
do traballo, e que poderá dividirse este período en
dúas fraccións ou substituírse por unha redución
de xornada dunha hora.

O exercicio deste dereito das funcionarias e fun-
cionarios resulta complexo nos centros educativos
que imparten ensinanzas distintas das universitarias.
Prodúcese unha confrontación entre o dereito do
alumnado a recibir docencia e o dereito do profe-
sorado a gozar da hora de ausencia ao traballo por
ter un fillo menor de nove meses. Este conflito de
intereses vénse resolvendo pola Consellería de Edu-
cación e Ordenación Universitaria facendo preva-
lecer o dereito do alumnado fronte ao do profesorado,
indicando que esta hora de ausencia ao traballo non
tiña necesariamente que ser unha das horas lectivas
do horario do profesorado, podendo ser unha das
denominadas horas complementarias, de presenza
obrigada do profesorado no centro educativo.

Non obstante, esta interpretación da aplicación da
norma implica que o profesorado non ten, con carác-
ter xeral, a posibilidade de acollerse todos os días
da semana a ausentarse do traballo á mesma hora,
ao estar o seu dereito condicionado polo horario lec-
tivo do alumnado ao que deba impartir docencia
e ten, ademais, un efecto negativo sobre a calidade
do ensino, pois o profesorado afectado non realizará
a acción titorial de atención ao alumnado, ás nais
e aos pais, así como tampouco participará nas corres-
pondentes reunións dos órganos de coordinación
didáctica.

Parece, pois, oportuno, establecer a posibilidade
de que as funcionarias e funcionarios docentes poi-
dan optar por substituír, por decisión da nai, o per-
miso dunha hora diaria de ausencia ao traballo por
fillos menores de nove meses por un permiso que
acumule en xornadas completas o tempo corres-
pondente.

O artigo 1.2º da Lei 4/1988, do 26 de maio, da
función pública de Galicia, permite ditar normas
especiais para adaptar as normas ás peculiaridades
do persoal docente.

Na súa virtude, esta consellería

RESOLVE:
Primeiro.
1. A funcionaria ou funcionario docente que impar-

te ensinanzas distintas da universitaria, cun fillo

menor de nove meses, con independencia da situa-
ción laboral do seu cónxuxe, terá dereito a unha
hora diaria de ausencia do traballo. Este período
de tempo poderá dividirse en dúas fraccións ou subs-
tituírse por unha redución da xornada dunha hora.

2. Cando ambos os dous cónxuxes traballen, só
un deles poderá gozar da hora de ausencia ao
traballo.

3. A nai, durante a licenza por embarazo, poderá
decidir a acumulación do permiso dunha hora diaria
de ausencia ao traballo, por ter un fillo menor de
nove meses, nun permiso retribuído de catro sema-
nas, que será outorgado pola Delegación Provincial
da Consellería de Educación e Ordenación Uni-
versitaria.

4. Estas catro semanas de permiso gozaranse inme-
diatamente despois de rematada a licenza por
embarazo.

5. No caso de parto múltiple, o permiso ampliarase
en catro semanas máis por cada fillo a partir do
segundo.

Segundo.

Cando os dous cónxuxes sexan funcionarios docen-
tes e a nai opte pola acumulación da hora de ausencia
ao traballo, será de aplicación ás catro semanas de
permiso resultantes, a previsión de que o pai goce
dunha parte determinada e ininterrompida do perío-
do de descanso posterior ao parto, ben de forma
simultánea ou sucesiva co da nai, agás que no intre
da súa efectividade a incorporación ao traballo da
nai supoña un risco para a súa saúde, recollida no
punto 4º do artigo 70 da Lei 4/1988, do 26 de maio,
da función pública.

Terceiro.

Este permiso de catro semanas poderá gozarse no
mesmo réxime de xornada que a licenza por emba-
razo.

Cuarto.

Cando non se produza a acumulación nas catro
semanas de permiso, 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.

Quinto.

1. Os funcionarios docentes que imparten ensi-
nanzas non universitarias gozarán das súas vacacións
nos períodos non lectivos e, preferentemente, no mes
de agosto.

2. Sen prexuízo do anterior, as funcionarias ou
funcionarios docentes que estean ou inicien a licenza
por embarazo ou o permiso de acumulación das horas
diarias de ausencia ao traballo por ter un fillo menor
de nove meses no transcurso do mes de agosto, non
se considerará que gozaron das vacacións durante
o mes de xullo, polo que terán dereito a un mes
de vacacións ou aos días que correspondan, segundo
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a data de inicio ou de finalización da licenza, unha
vez finalizado o devandito permiso por maternidade
e, se é o caso, o da acumulación das catro semanas.

Disposición transitoria

As funcionarias e funcionarios docentes que á
entrada en vigor da presente orde estean gozando
da hora diaria de ausencia ao traballo por ter un
fillo menor de nove meses poderán solicitar a súa
acumulación nos días que proporcionalmente lles
correspondan.

Disposición derradeira

A presente orde entrará en vigor ao día seguinte
ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2006.

Laura Sánchez Piñón
Conselleira de Educación e Ordenación

Universitaria

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA

Orde do 30 de marzo de 2006 pola que
se anuncian axudas económicas destina-
das a subvencionar a realización de acti-
vidades por parte das confederacións,
federacións, coordinadoras ou agrupa-
cións de asociacións de veciños de Gali-
cia.

A Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración
local de Galicia, establece que desde a Xunta de
Galicia deberá favorecerse o desenvolvemento das
asociacións que se constitúan para a defensa dos
intereses xerais ou sectoriais dos veciños dos con-
cellos de Galicia, tendo as asociacións que se cons-
titúan con esta finalidade a consideración de enti-
dades de participación cidadá e, xa que logo, erixín-
dose nun dos elementos clave de vertebración da
política e da vida local dos concellos galegos.

A Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza, no marco da súa liña de cola-
boración coa Administración local para contribuír
a mellorar a calidade da vida local, e pretendendo
estimular, ao mesmo tempo, a dinamización da vida
interna das asociacións, na procura de ámbitos de
convivencia colectiva, de harmonización social e de
potenciamento dos valores e finalidades sociocul-
turais destas entidades, regula por medio desta orde
os requisitos e o procedemento que se seguirá para
a concesión de axudas económicas destinadas á rea-
lización de actividades que redunden na mellora da
vida local.

Por todo isto,

DISPOÑO:

Artigo1º.-Obxecto e beneficiarios.

1. Convocánse subvencións en réxime de con-
correncia competitiva en favor das confederacións,
federacións, coordinadoras ou agrupacións de aso-
ciacións de veciños de Galicia de carácter supra-
local, en diante entidades, con destino á progra-
mación e desenvolvemento durante o ano 2006 de
actividades propias e gastos correntes de funcio-
namento, de forma que só se considerarán as soli-
citudes das entidades que abranguen asociacións
de dous ou máis concellos.

2. Estas entidades deberán, en todo caso, estar
debidamente inscritas no rexistro central ou nos
rexistros provinciais de asociacións da Consellería
de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza,
non sendo consideradas as solicitudes das entidades
non inscritas e coa totalidade dos seus datos actua-
lizados na data en que remate o prazo de presentación
de solicitudes.

Artigo 2º.-Crédito.

As subvencións que se regulan ao abeiro desta
orde faranse efectivas con cargo á aplicación orza-
mentaria 06.08.483.0, programa 123.C, ata unha
contía máxima de oitenta mil euros (80.000 euros),
correspondente aos orzamentos xerais da Comuni-
dade Autónoma de Galicia para 2006.

A axuda económica que se conceda poderá acadar,
como máximo, o 90% do total do orzamento pre-
sentado.

Artigo 3º.-Iniciación.

1. As entidades que desexen acollerse aos bene-
ficios desta orde elevarán petición, por medio de
instancia dirixida ao conselleiro de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza, segundo modelo
que figura como anexo I desta orde, no rexistro xeral
das delegacións provinciais da Consellería de Pre-
sidencia, Administracións Públicas e Xustiza, no da
propia consellería ou por calquera dos medios a que
se refire o artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común,
no prazo dun mes contado a partir do seguinte ao
da publicación desta orde no Diario Oficial de
Galicia.

2. A entidade peticionaria xuntaralle á solicitude
a seguinte documentación:

a) Fotocopia da tarxeta de identificación fiscal da
entidade.

b) Programación da actividade que se pretende
realizar, con mención das persoas beneficiadas
directa ou indirectamente pola axuda e o calendario
fixado.

c) Relación de actividades realizadas durante o
último ano.

d) Orzamento detallado das actividades ou gastos
para os que se solicita subvención.


