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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



O propósito desta guía

Trata de proporcionarlle ás delegadas e delegados directrices básicas para que poidan realizar
con coñecemento e eficacia a súa responsabilidade de velar por unha correcta organización do
tempo de traballo nos seus centros de traballo.

O calendario laboral

É importante que os delegados/as prestemos especial atención ao calendario laboral para o
curso 2018/2019.

Que di a lei

1. O Estatuto dos Traballadores di que Anualmente elaborarase pola empresa o
calendario laboral, debendo exporse un exemplar do mesmo nun lugar visible de cada
centro de traballo (art 34.6)

2. O Real Decreto Lexislativo 5/2000 establece que é infracción leve Non expor en
lugar visible do centro de traballo o calendario laboral vixente (artigo 6.1)

3. O Real Decreto 1561/1995 (Disposición adicional terceira) establece que os
representantes dos traballadores terán dereito a:

a) Ser consultados polo empresario e emitir informe con carácter previo á
elaboración do calendario laboral a que se refire o apartado 6 do artigo 34 do
Estatuto dos Traballadores.

b) Ser informados mensualmente polo empresario das horas extraordinarias
realizadas polos traballadores, calquera que sexa a súa forma de
compensación, recibindo para ese efecto copia dos resumos a que se refire o
apartado 5 do artigo 35 do Estatuto dos Traballadores.

Que dí o convenio de concertada

No artigo 37 o convenio colectivo establece que:
a) As empresas están obrigadas a elaborar o calendario laboral ao comezo do curso

escolar previa consulta aos representantes dos traballadores, quen poderán emitir un
informe ao respecto

b) O calendario deberá exporse en lugar visible do centro de traballo
c) No calendario laboral figurarán as vacacións do persoal e os horarios de traballo.

OBRIGAS DA EMPRESA

" A empresa está obrigada a informar ao traballador/a sobre a duración e distribución da
súa xornada de traballo e días de descanso

" A empresa está obrigada a consultar aos representantes dos traballadores/as antes de
publicar o calendario do cadro de persoal.
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" Negociar co comité o calendario laboral. Esta negociación debe realizarse de boa fe
polas partes.

" A empresa está obridada a publicar o calendario laboral en lugar visible do centro de
traballo nas datas que se establecen no convenio.

OBRIGAS DOS REPRESENTANTES DOS TRABALLADORES/AS

a) Negociar o calendario laboral coa empresa.
b) Emitir un informe previo sobre o calendario laboral no que se pode recoller a valoración

do cumprimento de xornada anual prevista, a asignación dos tempos de traballo do
persoal (prestando especial atención a que nel consten a hora de entrada e de saída, os
periodos asignados á preparación de clases, corrección de traballos e exames, tempos
titoría país, horas de formación, e todas aquelas actividades programadas….) o
establecemento de descansos, pontes e festivos, a implantación ou revisión de
sistemas de control de tempos, estudio de tempos de traballo, control de horas
extraordinarias….
O calendario tamén pode ser un instrumento esencial para comprobar se as tarefas
asignadas ao profesorado se corresponde coas función que lle son propias.

c) Impugnar o calendario laboral en inspección de traballo se a empresa non lle trasladou e
negociou a súa proposta de calendario laboral

d) Informar, consultar e asesorar aos compañeiros/as
e) Presentar conflicto colectivo se fose neceario para defender os dereitos do colectivo

Se os representantes dos traballadores non entregan en prazo, ou non entregan o
informe previo solicitado polo Empresario, o Calendario Laboral, quedará fixado.

QUE ACONTECE SE AS PARTES NON CHEGAN A UN ACORDO

1º. Se no proceso de negociación entre a representación dos traballadores/as e a empresa
non se chega a un acordo, en virtude do poder de dirección, o empresario pode impor
unilateralmente o calendario.

2º. En caso de desacordo, pódese impugnar diante da xurisdición do social por non
axustarse a dereito, por supor modificacións substanciais ou outras circunstancias
mediante un procedemento especial e urxente.

a. Se a impugnación a presentan os representantes dos traballadores o
procedemento de impugnación é o conflicto colectivo.

b. Se impugnación a presentan os traballadores o procedemento de impugnación é
o laboral ordinario.

QUE FACER SE A EMPRESA NON CUMPRE COAS SÚAS OBRIGAS

" Se a empresa non publica o calendario laboral ou non o fai nos prazos establecidos.
Polo en coñecemento de .inspección de traballo

" Se o empresario elabora o Calendario, sen sometelo á representación dos
traballadores, e sen o informe previo, denunciar o feito en . Oinspección de traballo
calendario considérase nulo.
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" Se a empresa somete o calendario aos representantes dos traballadores pero non
atende as súas propostas ou se nega a negociar, impugnar diante da xurisdición do
social

" Se a empresa non informa ao traballador/a sobre a duración e distribución da súa
xornada de traballo e días de descanso Denuncialo en inspección de traballo

QUE ELEMENTOS TEN QUE CONTER O CALENDARIO LABORAL

" Horario de traballo da empresa.
" Distribución anual da xornada.
" Os días laborables, festivos, descansos vacacións e outros días inhabiles
" Os horarios de traballo por así estar recollido no convenio

Para informar e asesorar aos compañeiro debemos fixarnos especialmente que o seu
cuadrante horario recolla os seguintes aspectos

- Que se recolla con detalle a distribución da súa xornada lectiva e non lectiva.

- As horas de permanencia no centro.

- As horas de titoría de país.

- As horas de coordinación, xefatura de departamento, FCT...

- Que figuren as horas fixadas para preparación de clases segundo establece o artigo 25

do convenio

- Que figure de xeito preciso a hora de entrada e a da saída.

Tamén temos que comprobar que a distribución do tempo de traballo non supera a xornada
máxima anual

IMPORTANCIA DE SUPERVISAR A DISTRIBUCIÓN DO TEMPO DE TRABALLO

É moi importante que consigamos claridade e exactitude na distribución do tempo de traballo
nos termos legalmente establecidos. Un calendario laboral e uns cuadrantes horarios nos que
queden claramente definidos e establecidos os tempos de traballo, promove una mellor e máis
eficaz organización do traballo, salvagarda os dereitos laborais das partes, facilita a
conciliación da vida laboral e persoal, contribuen a crear un clima laboral máis agradable,
mellora a saúde das traballadoras e traballadores, incrementa a productividade, facilita a
consecución dos obxectivos e reflicte unha boa organización da empresa e respecto polos
dereitos dos traballadores.

FERRAMENTA PARA AXUDAR A REALIZAR O CÓMPUTO REAL DO TEMPO DE
TRABALLO.

En CCOO dispomos dunha ferramenta informática que vos será útil para comprobar se a
xornada laboral individual respecta o cómputo de horas fixadas en convenio. Se estades
interesados podedes baixala da nosa páxina web.

http://www.ccooensino.gal/informacion-ampliada.php?idNoti=953

CALENDARIO LABORAL E  O TEMPO DE TRABALLO

www.ccooensino.gal
infórmaTE Afíliate!


