
RESUMO COMISIÓNS DE SERVIZO CONCILIA ORDE 9 XUÑO 2017 

1. SOLICITANTES: Todo o persoal dos corpos docentes dos centros públicos de Galicia.

2. REQUISITOS














• Distancia dende o destino á localidade de residencia habitual: 60 km

• Ter solicitados, se é o caso, os destinos da comisión no CXT (agás casos excepcionais).

• A solicitude das prazas concilia faise, se é o caso, nunha instancia única co CADP.

• Cando ambos cónxuxes ou parella de feito sexan docentes, só un pode solicitar a concilia agás nos casos de 

custodia compartida en virtude de senenza xudicial.


3.  PETICIÓNS: 
	 •	 Concursantes voluntarios (con destino definitivo): solicitan as prazas que queiran por unha especialidade, 

dúas ou todas as que teñan. Se non solicitan ningunha praza a máis de 20 Km da localidade de residencia non 
teñen obriga de solicitalas todas. Pero se solicitan unha soa praza a máis de 20 KM están obrigados a solicitar 
todas no radio de 20 km.


	 •	 Concursantes obrigatorios (expectativa, provisionais, suprimidos, desprazados, reingresados...): están 
obrigados a  concursar por todas as súas especialidades. Tamén no concilia. E con respecto á distancia, 
pedindo prazas a máis de 20 km, teñen que priorizar todas as que están nun radio de 20 km.


4. SOLICITUDES: Do 20 de xuño ao 4 de xullo (ambos incluídos)

5. DURACIÓN: Un curso escolar. Hai que solicitar a prórroga cada ano

6. DOCUMENTACIÓN: 

a) Solicitude (validación edu.xunta.es/CADP)

b) Certificado de empadroamento e declaración responsable de residencia

c) Fotocopia cotexada do libro de familia ou certificado médico da data do término do embarazo

d) Monoparentais: declaración responsable de non convivencia.


7. PRIORIDADES NA ADXUDICACIÓN DE DESTINOS:  
       a) O persoal docente suprimido e o desprazado por falta de horario cunha CS por razón de saúde

       b) O persoal docente suprimido e o desprazado por falta de horario cunha CS por concilia.

       c) O persoal docente suprimido e o desprazado por falta de horario

       d) Comisión de servizos por razóns de saúde. 1) Func. De Carreira 2) Func. Interinos

       e) Comisións de servizos por conciliación da vida familiar e laboral.

	 Interino/as con CS Concilia ➔ PRIORIDADE RESPECTO AO SEU COLECTIVO. 

8. PRIORIDADES ADXUDICACIÓN ENTRE COMISIÓNS DE CONCILIA: 
- Primeiro van as de tipo III, logo as de tipo II e por último as de tipo I. 

- Dentro de cada grupo, a prioridade a determina:


- 1º) Único proxenitor

- 2º) Antigüidade no corpo

- 3º) Antigüidade no centro

- 4º) Puntuación no concurso-oposición


SITUACIÓNS REQUISITO DOCUMENTACIÓN

EMBARAZO (Tipo I) TERMO FINAL ANTES DE MARZO DO ANO SEGUINTE Informe facultativ@ medicina xeral ou 
xinecólog@

1 FILLO (Tipo I) < 4 anos

< 6 anos familias monoparentais

Libro de familia ou partida de nacemento2 FILLOS (Tipo II) < 6 anos

< 8 anos familias monoparentais

3 FILLOS (Tipo III) < 12 anos

< 14 anos familias monoparentais

ADOPCIÓN OU ACOLLEMENTO Idade compútase dende a resolución xudicial ou 
administrativa

Resolución xudicial ou administrativa e libro 
de familia

Compútase a idade que teñan os fill@s a 31 de decembro de 2016 

http://edu.xunta.es

