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Acordo da Mesa do Parlamento de Galicia, do 22 de marzo de 2021, polo que se aproban
as Normas que amplían os dereitos do persoal ao servizo da Administración do
Parlamento de Galicia en materia de permisos
A disposición derradeira primeira do Estatuto de persoal do Parlamento de Galicia faculta a
Mesa da Cámara para ditar cantas disposicións considere necesarias para o desenvolvemento
deste estatuto de persoal e adoptar acordos que puideren ampliar os dereitos das empregadas
e dos empregados públicos do Parlamento de Galicia.
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A normativa autonómica e estatal en materia de función pública ampliou os dereitos do persoal
empregado público en determinados permisos e licenzas, ampliacións que se considera que
procede estender ao persoal ao servizo da Administración da Cámara.
Consecuentemente, ao abeiro do disposto no artigo 3.2.c) do Regulamento de organización e
funcionamento da Administración do Parlamento de Galicia, a Mesa do Parlamento de Galicia,
na reunión do 22 de marzo de 2021, dispón:
Artigo 1. Modificación do permiso de lactación regulado no artigo 59.1.e) do Estatuto de persoal do
Parlamento de Galicia e no artigo 2 das Normas que amplían os dereitos do persoal ao servizo da
Administración do Parlamento de Galicia en materia de licenzas e permisos
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1. Por lactación dun fillo menor de doce meses, o persoal funcionario terá dereito a unha hora
de ausencia do posto de traballo, que poderá dividir en dúas fraccións. Este dereito poderá ser
substituído por unha redución da xornada normal en media hora ao inicio e ao final da xornada,
ou nunha hora ao inicio ou ao final da xornada, coa mesma finalidade.
O permiso recollido neste precepto constitúe un dereito individual dos funcionarios, sen que
poida transferirse o seu exercicio ao outro proxenitor, adoptante, gardador ou acolledor.
2. Nos supostos de adopción, garda con fins 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, garda con fins de adopción ou acollemento, sempre que no
momento desa efectividade o menor non teña feitos os doce meses.
3. Poderase solicitar a substitución do tempo de lactación por un permiso retribuído que
acumule en xornadas completas o tempo correspondente. Esta modalidade poderase gozar
unicamente a partir da finalización do permiso por nacemento, adopción, garda con fins de
adopción, acollemento ou do proxenitor diferente da nai biolóxica respectivo, ou unha vez que,
desde o nacemento do menor, transcorrese un tempo equivalente ao que comprenden os
citados permisos.
4. Nos supostos de parto, adopción, garda con fins de adopción ou acollemento múltiple, a
duración do permiso por lactación incrementarase en proporción ao número de fillos.
Artigo 2. Modificación do permiso por parto previsto no artigo 59 do Estatuto de persoal do
Parlamento, e no artigo 1 das Normas que amplían os dereitos do persoal ao servizo da
Administración do Parlamento de Galicia en materia de permisos
1. A duración do permiso por parto ampliarase nos casos e polos períodos que a seguir se
determinan:
a) Discapacidade do fillo ou filla, dúas semanas máis, unha para cada un dos proxenitores.
b) Partos múltiples, dúas semanas máis para cada fillo a partir do segundo, unha para cada un
dos proxenitores.
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c) Partos prematuros e aqueles en que, por calquera outra causa, o neonato deba permanecer
hospitalizado a continuación do parto, tantos días como o neonato se encontre hospitalizado,
ata un máximo de trece semanas adicionais.
Caso de ambos os proxenitores traballaren e transcorridas as seis primeiras semanas de
descanso obrigatorio, o período de gozo deste permiso poderá levarse a cabo, á vontade
daqueles, de maneira interrompida e exercitarse desde a finalización do descanso obrigatorio
posterior ao parto ata que o fillo ou a filla faga os doce meses. No caso do gozo interrompido
requirirase, para cada período de gozo, un preaviso de polo menos 15 días e realizarase por
semanas completas.
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2. Nos casos de parto, a nai funcionaria ten dereito a un permiso retribuído de vinte e dúas
semanas, das cales as seis semanas inmediatas posteriores ao parto serán en todo caso de
descanso obrigatorio e ininterrompidas.
3. No suposto de falecemento do fillo ou filla, o período de duración do permiso non se verá
reducido, salvo que, unha vez finalizadas as seis semanas de descanso obrigatorio, se solicite a
reincorporación ao posto de traballo.
4. Do permiso previsto neste artigo pódese facer uso a xornada completa ou a tempo parcial,
cando as necesidades do servizo o permitan e nos termos que regulamentariamente se
determinen.
5. Durante o gozo deste permiso, unha vez finalizado o período de descanso obrigatorio,
poderase participar en cursos de formación que convoque a Administración.
Artigo 3. Modificación do permiso por adopción, garda con fins de adopción ou acollemento previsto
no artigo 59 do Estatuto de persoal do Parlamento, e no artigo 2 das Normas que amplían os dereitos
do persoal ao servizo da Administración do Parlamento de Galicia
1. Nos casos de adopción, garda con fins de adopción ou acollemento, tanto preadoptivo como
permanente ou simple, o persoal funcionario ten dereito a un permiso retribuído de vinte e
dúas semanas. Seis semanas deberán gozarse a xornada completa de forma obrigatoria e
ininterrompida inmediatamente despois da resolución xudicial pola que se constitúe a adopción
ou ben da decisión administrativa de garda con fins de adopción ou de acollemento.
2. A duración do permiso previsto neste artigo ampliarase nos casos e polos períodos que a
seguir se determinan:
a) Discapacidade do menor adoptado ou acollido, dúas semanas máis, unha para cada un dos
proxenitores.
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b) Adopción, garda con fins de adopción ou acollemento múltiple, dúas semanas máis por cada
menor adoptado ou acollido a partir do segundo, unha para cada un dos proxenitores.
3. Caso de ambos os proxenitores traballaren e transcorridas as seis primeiras semanas de
descanso obrigatorio, o período de gozo deste permiso poderá levarse a cabo de maneira
interrompida e exercitarse desde a finalización do descanso obrigatorio posterior ao feito
causante ata que o fillo ou filla faga os doce meses. No caso do gozo interrompido requirirase,
para cada período de gozo, preaviso de polo menos 15 días e realizarase por semanas
completas.
4. Do permiso previsto neste artigo pode facerse uso a xornada completa ou a tempo parcial,
cando as necesidades do servizo o permitan e nos termos que regulamentariamente se
determinen.
5. Durante o gozo do permiso previsto neste artigo o persoal funcionario poderá participar nos
cursos de formación que convoque a Administración pública.
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6. Os supostos de adopción, garda con fins de adopción ou acollemento, tanto preadoptivo
como permanente ou simple, recollidos neste artigo son os que así se establezan na normativa
aplicable na Comunidade Autónoma de Galicia, debendo ter o acollemento simple unha
duración non inferior a un ano.
Artigo 4. Ampliación do permiso do proxenitor diferente da nai biolóxica por nacemento,
acollemento, garda con fins de adopción ou adopción dun fillo ou filla, previsto no artigo 3 das
Normas que amplían os dereitos do persoal ao servizo da Administración do Parlamento de Galicia
1. Nos casos de nacemento, acollemento, garda con fins de adopción ou adopción dun fillo ou
filla, o persoal funcionario que non estea a gozar do permiso por parto, acollemento, garda con
fins de adopción ou adopción previsto nesta lei ten dereito a un permiso retribuído de dezaseis
semanas, das cales as seis semanas inmediatas posteriores ao feito causante serán en todo
caso de descanso obrigatorio.
Este permiso ampliarase en dúas semanas máis, unha para cada un dos proxenitores, no
suposto de discapacidade do fillo ou filla, e por cada fillo ou filla a partir do segundo nos
supostos de nacemento, adopción, garda con fins de adopción ou acollemento múltiples, do
que se gozará a partir da data do nacemento, ou da decisión administrativa de acollemento ou
de garda con fins de adopción ou da resolución xudicial pola que se constitúa a adopción.
Este permiso poderá ser distribuído polo proxenitor que vaia gozar del, sempre que as seis
primeiras semanas sexan ininterrompidas e inmediatamente posteriores á data do nacemento,
ou da decisión administrativa de garda con fins de adopción ou acollemento ou da resolución
xudicial pola que se constitúa a adopción.
2. No caso de que ambos os proxenitores traballaren e transcorridas as seis primeiras semanas,
o período de gozo deste permiso poderá levarse a cabo de maneira interrompida e exercitarse
desde a finalización do descanso obrigatorio posterior ao parto ata que o fillo ou filla faga os
doce meses. No caso do gozo interrompido requirirase, para cada período de gozo, un preaviso
de polo menos 15 días e realizarase por semanas completas.
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3. No caso de que se optase polo gozo do presente permiso con posterioridade á semana
dezaseis do permiso por nacemento, se o proxenitor que goza deste último permiso solicitar a
acumulación do tempo de lactación dun fillo menor de doce meses en xornadas completas do
permiso regulado no artigo 112, será á finalización dese período cando se dará inicio ao
cómputo das dez semanas restantes do permiso do proxenitor diferente da nai biolóxica.
4. Nos casos de parto prematuro e naqueles en que, por calquera outra causa, o neonato deba
permanecer hospitalizado a seguir do parto, este permiso ampliarase en tantos días como o
neonato se encontre hospitalizado, cun máximo de trece semanas adicionais.
5. No suposto de falecemento do fillo ou filla, o período de duración do permiso non se verá
reducido, agás que, unha vez finalizadas as seis semanas de descanso obrigatorio, se solicite a
reincorporación ao posto de traballo.
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6. Durante o gozo deste permiso, transcorridas as seis primeiras semanas ininterrompidas e
inmediatamente posteriores á data do nacemento, poderase participar nos cursos de formación
que convoque a Administración.
7. O permiso previsto neste artigo é independente do uso compartido do permiso por parto ou
por adopción, garda con fins de adopción ou acollemento.
8. O persoal funcionario que estea a gozar do permiso por parto ou por adopción, garda con
fins de adopción ou acollemento pode facer uso do permiso previsto neste artigo
inmediatamente a continuación da finalización do período de duración daquel nos seguintes
supostos:
a) Se a persoa titular do dereito faleceu antes da utilización íntegra do permiso.
b) Se a filiación do outro proxenitor non está determinada.
c) Cando en resolución xudicial ditada en proceso de nulidade, separación ou divorcio, iniciado
antes da utilización do permiso, se lle recoñecese á persoa que estea a gozar del a garda do fillo
ou da filla.
9. Do permiso previsto neste artigo pode facerse uso a xornada completa ou a tempo parcial,
cando as necesidades do servizo o permitan e nos termos que regulamentariamente se
determinen.
Artigo 5. Modificación dos períodos de vacacións do persoal funcionario previsto no artigo 57.4 do
Estatuto de Persoal do Parlamento, e nos artigos 3, 5 e 6 das Normas reguladoras das vacacións do
persoal ao servizo da Administración do Parlamento de Galicia
1. Recoñécese o dereito á fixación dun período alternativo de vacacións nos casos de
coincidencia do período ordinario de vacacións cos permisos por lactación, parto, adopción,
garda con fins de adopción ou acollemento, ou doutro proxenitor por parto, adopción, garda
con fins de adopción ou acollemento dun fillo.

CSV: BOPGDSPGTjhUqNicI4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2. Os permisos mencionados no número anterior poden acumularse ás vacacións. Nestes casos,
o dereito ás vacacións poderá exercerse mesmo despois do remate do ano natural a que estas
correspondan.
Cando as situacións de permiso de maternidade, risco durante a lactación ou risco durante o
embarazo impidan iniciar o gozo das vacacións dentro do ano natural a que correspondan, ou
cando, unha vez iniciado o período de vacacións, sobreveña unha das devanditas situacións, o
período de vacacións poderase gozar aínda que rematase o ano natural a que correspondan e
sempre que non transcorresen máis de dezaoito meses a partir do final do ano en que se
orixinaron.
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Disposición derrogatoria. Derrogación normativa
Quedan derrogados os permisos por lactación, parto, adopción, garda con fins de adopción ou
acollemento, do proxenitor diferente da nai biolóxica por nacemento, acollemento, garda con
fins de adopción ou adopción dun fillo ou filla, as vacacións do persoal funcionario coincidentes
cos anteriores permisos, recollidos nas Normas que amplían os dereitos do persoal ao servizo
da Administración do Parlamento de Galicia en materia de licenzas e permisos (Acordo da Mesa
do Parlamento de Galicia, do 5 de xullo de 2016), e nas Normas que amplían os dereitos do
persoal ao servizo da Administración do Parlamento de Galicia en materia de permisos (Acordo
da Mesa da Deputación Permanente do Parlamento de Galicia, do 14 de febreiro de 2020).
Disposición derradeira única. Entrada en vigor.
Estas normas entrarán en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia.
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Santiago de Compostela, 25 de marzo de 2021
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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