
Nacemento e coidado

Reducción da xornada por garda legal

Asistencia e acompañamento a exames prenatais/

Preparación ó parto/tratamentos fecundación asistida

Por nacemento de fillos/as prematuros/as, 

hospitalizados/as a continuación do parto
2 h diarias

Excedencia por coidado de fillos menores 

de 14 anos/familiares a cargo
Ata 3 anos

Por nacemento/adopción/acollemento 18 semanas

En estado de xestación

37Do 1º día da semana          ata o parto

35Se xestación múltiple, do 1º día da semana         ata o parto

Coidado do/a lactante

1h diaria, ou dúas fraccións de media hora, ou 4 

semanas continuadas, ou 150 h de xeito descontinuo

Entre un oitavo e a metade da duración da xornada

Do outro proxenitor por nacemento/

adopción/acollemento
16 semanas

Vacacións

Matrimonio ou unión legal de feito 15 días naturais

Traslado de domicilio

1 día natural dentro da mesma localidade

2 días naturais en distinta localidade

Asistencia a consulta/tratamentos

/exploracións médicas

Polo tempo indispensable

Acompañamento a consulta médica/ revisión 

médica/tratamentos quimioterapia e 

radioterapia/probas invasivas con sedación

Polo tempo indispensable

Falecemento/accidente ou enfermidade

grave/hospitalización/intervención cirúrxica

dun familiar

1º grao 3 días no mesmo concello ou 5 días hábiles en 

distinto concello ao do centro de traballo

2º grao 2 días no mesmo concello ou 4 días hábiles en 

distinto concello ao do centro de traballo

Accidente/enfermidade grave que require

repouso domiciliario 

Formación 

28 horas, acumulables ata 140 horas en 5 anos

Exames finais/probas definitivas aptitude

O día da súa realización

Probas selectivas no emprego público

O día da súa realización. Fóra de Galiza, o tempo 

indispensable para o desprazamento

1º grao 30 días naturais

Permiso sen soldo

Mínimo 7 días anuais ata un máximo de 3 meses cada 2 anos

Permiso non retribuído por formación

Mínimo 1 mes ata un máximo de 12 meses 

Excedencia voluntaria

Mínimo 4 meses e ata 5 anos

www.idisantiago.es/recursos-humanos

Polo tempo indispensable

Libre disposición

6 días hábiles de libre elección por asuntos particulares 

PERMISOS E EXCEDENCIAS

rrhh.fidis@sergas.es

Máis información en:

Deber inescusable de carácter público

Polo tempo indispensable

30 días naturais ou 22 días hábiles, que poderán

disfrutarse ate o 31 de xaneiro do ano seguinte

Días adicionais de vacacións en función da antigüidade:

15 anos (+1 día), 20 anos (+2 días), 25 anos (+3 días), 30

anos (+4 días).

http://www.idisantiago.es/recursos-humanos
mailto:rrhh.fidis@sergas.es

