
SOLICITUDE DE DECLARACIÓN DA SITUACIÓN DE SERVIZOS ESPECIAIS 

1. DATOS DO PROFESOR
Apelidos: Nome: NIF

Corpo docente ou categoría: 

Departamento: 

Área de coñecemento: 

Centro: Teléfono: e-mail:

2. MOTIVO DA SOLICITUDE (Márquese cun X o que proceda)
a) Para realizar unha misión por período determinado superior a seis meses en Organismos Internacionais, Gobernos ou Entidades públicas

estranxeiras ou en programas de cooperación internacional.

b) Ter sido nomeado funcionario ao servizo de organizacións internacionais ou de carácter supranacional.

c) Ter sido nomeado membro do Goberno ou dos órganos de goberno das Comunidades Autónomas ou alto cargo dos mesmos que non deba

ser provisto necesariamente por funcionario público.

d) Ter sido elixido polas Cortes Xerais para formar parte dos Órganos Constitucionais ou outros cuxa elección corresponda ás Cámaras.

e) Por ter sido adscrito aos servizos do Tribunal Constitucional ou do Defensor do Pobo ou destinado aoTribunal de Contas, nos termos previstos

no artigo 93.3 da Lei 7/1988, de 5 de abril.

f) Ter accedido á condición de Deputado ou Senador das Cortes Xerais.

g) Ter accedido á condición de membro das Asembleas Lexislativas das Comunidades Autónomas, se percibe retribucións periódicas polo

desempeño da función, ou ter optado pola situación de servizos especiais cando non perciba ditas retribucións, sen prexuízo da normativa que

dicten as Comunidades Autónomas sobre incompatibilidades dos membros das Asembleas Lexislativas.

h) Desempeñar cargos electivos retribuídos e de dedicación exclusiva nas Corporacións Locais.

i) Prestar servizos nos Gabinetes da Presidencia do Goberno, dos Ministros ou dos Secretarios de Estado, e non optar por permanecer en servizo

activo na súa administración de orixe.

j) Ter sido nomeado nomeado para calquera cargo de carácter político do que se derive incompatibilidade para exercer a función pública.

k) Para cumprir o servizo militar ou prestación social substitutoria equivalente.

l) Funcionario público que ostenta a condición de membro da Asamblea da Unión Europea (Disposición final do regulamento de situacións

administrativas R.D. 730/1986, de 11 de abril).

m) Ostentar a condición de comisionado parlamentario ou adxunto deste, segundo o disposto na Lei 36/1985, de 6 de novembro, de

prerrogativas e garantías das figuras similares ao Defensor do Pobo e réxime de colaboración e coordenación das mesmas.

3. DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

4. SOLICITUDE, LUGAR, DATA E SINATURA
    SOLICITO a declaración da situación administrativa de Servizos Especiais 

A Coruña, ______de__________________de _____ 

Asdo.: 

SR. REITOR DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
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