
www.ccooensino.gal
infórmaTE

Santiago de Compostela

Rúa Miguel Ferro Caaveiro,8 1º andar

CP 15707

Telf. 981 551 826

ensino.stgo@galicia.ccoo.es 

A Coruña

Avda. Alfonso Molina, km 2, 3º andar

CP 15008

Telf. 981 145 895

scensino.coru@galicia.ccoo.es


Ferrol

Rúa María 42-44

CP 15402

Telf. 981 369 336

scensino.ferrol@galicia.ccoo.es


Lugo

Rolda da Muralla 58, 4º andar

CP 27002

Telf. 982 221 060

scensino.lugo@galicia.ccoo.es


Ourense

Parque San Lázaro 12, 3º andar

CP 32300

Telf. 988 392 256

scensino.oure@galicia.ccoo.es


Pontevedra

Rúa Pasantería 1, 2º andar

CP 36002

Telf. 986 866 276

scensino.pont@galicia.ccoo.es


Vigo

Rúa das Teixugueiras 11 entrechán

CP 36212

Telf. 986 246 847

scensino.vigo@galicia.ccoo.es


APP  
PARA MÓBILES 

descarga gratuita!!!!
Afíliate!

O Barco

Praza do Concello 2, 1º andar

CP 32300

Telf. 988 392 256

scensino.oure@galicia.ccoo.es


Persoal Laboral

Días asuntos particulares por antigüedade
CCOO segue esixindo a apertura dunha mesa de negociación para recuperar tódolos dereitos roubados, como consecuencia do 
RDL 20/2012. 


CCOO  na  súa  intervención  esixiu  que  se  tramitasen estas  cuestións,  como unha trasposición  do RDL 10/2015 a Galicia,  co 
obxecto de facilitar,  con carácter  inmediato,  que o persoal  da Xunta de Galicia puidese gozar  do permiso por  asuntos particulares e 
vacacións por  antigüidade,  tal  como o Goberno do Estado xa lle estaba aplicando ao seu persoal. 

Recuperación do 6º día de asuntos particulares, polo que no ano 2018 corresponden 7 días (6 días fixos máis 1 día por 
festivo nacional, que coincide en sábado este ano). 

Días adicionais por asuntos particulares en función da antigüedade:


Recupéranse dous días adicionáis ao cumprir o sexto trienio, que se incrementará nun día máis por cada trienio cumprido a partir do 
oitavo. 

Cadro de permisos por asuntos particulares por antigüedade 2018:

Non hai límite de días, e poderán acumularse aos días de vacacións que se poden gozar de forma independiente. 

Cadro de días adicionais por vacacións: 

Publicada en DOG o 19 de outubro de 2015 
O límite é, con 30 anos de antigüedade, 4 días adicionais.  

O período de desfrute dos días referidos ao permiso por asuntos particulares  e os días adicionais de vacacións por antigüedade, 
correspondentes ao ano 2018 desfrutaranse dentro do ano natural, e excepcionalmente ata o 31 de xaneiro do ano seguinte 
(DOG 4 de marzo  de 2016).

TRIENIOS DÍAS ADICIONAIS TOTAL

6º +2 10

7º +2 10

8º +3 11

9º +4 12

10º +5 13

ANOS DÍAS ADICIONAIS TOTAL

15 +1 23

20 +2 24

25 +3 25

30 +4 26
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