
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


Afíliate!
O Barco

Praza do Concello 2, 1º andar

CP 32300

Telf. 988 322 034

scensino.oure@galicia.ccoo.es


Monforte

Roberto Baamonde s/n

CP 27400

Telf. 982 401 518

scensino.lugo@galicia.ccoo.es

www.ccooensino.gal

PERMISOS ELECCIÓNS XERAIS 
10 DE NOVEMBRO

1.- Electorxs: 

A distribución do período en que xs traballadorxs dispoñen do permiso para 
acudir a votar acordarase coa empresa. Hai que pedir xustificante na mesa 
electoral de exercer o teu dereito ao voto. 

Se tes un contrato a tempo parcial ou tes xornada reducida por garda 
legal, a duración do permiso retribuido que che corresponde redúcese 
na mesma proporción que a túa xornada respecto da de tempo 
completo.

2.- Membros de mesa, Interventorxs e Apoderadxs: 

No caso de presidentes, vogais e interventores e interventoras terán dereito a permiso 
retribuido durante toda a xornada laboral correspondente ao día da votación, e de cinco horas na 
xornada correspondente ao día inmediatamente posterior. 

Cando se trate de apoderados ou apoderadas, o permiso só corresponderá á xornada 
correspondente ao día da votación. 

Se algún dos ou das traballadoras comprendidos neste apartado tivese que traballar na quenda 
de noite a xornada inmediatamente anterior á xornada electoral, a empresa, a petición da ou do 
interesado, deberá cambiarlle a quenda a efectos de poder descansar a noite anterior ao día da 
votación. 

HORARIO
MESA HORARIO DE TRABALLO PERMISO

 De 9:00    h
Ata 20:00 h 

Non coincide, ou faino por un período inferior a dúas horas. 
Non terán dereito a 
permiso retribuido. 

Coincide en dúas ou máis horas e menos de catro. Terá permiso retribuido 
de dúas horas. 

Coincide en catro ou máis horas e menos de seis. Terá permiso retribuido 
de tres horas. 

Coincide en seis ou máis horas. 
Terá permiso retribuido 

de catro horas. 

infórma
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