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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 

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 

Santiago de Compostela 
Rúa Miguel Ferro Caaveiro,8 
1º andar   CP 15707 

Telf. 981 551 826 

ensino.stgo@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 

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 

 

 

 

 

XORNADA INCAPACIDADE TEMPORAL 
Conciliación e 

vida familiar 

VACACIÓNS PERMISOS retribuÍdos excedencias 

 

 
 

PERMISOS RETRIBUÍDOS 

CAUSAS ARTIGO DURACIÓN SALARIO OBSERVACIÓNS 

 Licenza matrimonio ou inscrición no 

rexistro correspondente como parella de 

feito. 

41.1° 15 días naturais SI 

Poderán comezar a gozarse logo do aviso e xustificación tres 

días antes da celebración, sen que iso supoña aumento do 

número de días de permiso, e sen prexuízo da súa 

recuperación no caso de que non se produza o feito causante. 

 Falecemento dun fillo/a, enfermidade grave, 

accidente grave, hospitalización ou falecemento 

do cónxuxe ou un familiar de consanguinidade ou 

afinidade (ata 2.° grao). 

41.2° 

3 días SI Na mesma localidade 

5 días SI No caso de que o traballador/a necesite facer un desprazamento 

superior a 150 km 

 Intervención cirúrxica sen hospitalización que 

precise repouso domiciliario de parentes (ata 

2.º grao) 

41.3° 

2 días SI  

5 días SI 
Cando con tal motivo o traballador/a necesite facer un 

desprazamento para o efecto 

 Traslado de domicilio habitual 41.4° 1 día SI  

 Voda de parentes (ata 2.º grao) 
41.5° 1 día SI Debe coincidir co día da cerimonia 

 Deber inescusable, público ou persoal 41.6° 

Tempo imprescindible. 

Cando conste nunha norma 
legal ou convencional un 
período determinado, rexerá 
o que esta dispoña 

Cando conste nunha 
norma legal ou 
convencional un 
período determinado, 
estarase ao que esta 
dispoña 

Creación de organismos xudiciais e órganos da 
Administración. Outros cuxo incumprimento pode xerar 
responsabilidades de índole civil, penal, social ou 
administrativa: mesas electorais, xulgados... 

 Realización de exames prenatais e técnicas de 

preparación ao parto 
41.7° Tempo indispensable SI Sempre que deban realizarse durante a xornada de traballo. 

 Asistencia a consultas médicas do propio 

traballador/a, de fillos/as menores de idade, de 

cónxuxe, de pais e familiares ata o primeiro grao 

de consanguinidade ou afinidade que non poidan 

valerse por si mesmos e cuxa necesidade de 

acompañamento se certifique oportunamente, a 

condición de que a asistencia a estas consultas non 

sexa posible realizalas fóra do horario de traballo. 

 Asistencia a titorías de fillos menores, ata un 

máximo de dez horas anuais con cargo á bolsa de 

20 horas antes sinalada 

41.8º 

Un máximo de 20 horas 

anuais por cada persoa 

traballadora 
SI 

A utilización destas horas deberá ser acreditada co 

xustificante médico respectivo ou do centro educativo, 

segundo o caso, e procurarase interferir o menos posible coas 

actividades escolares do alumnado. Poderase limitar o seu 

exercicio simultáneo por razóns xustificadas de 

funcionamento da empresa. 

 Permisos non retribuídos 42 15 días de permiso por 

curso escolar 
NON 

Débense solicitar con 15 días de antelación. 

A empresa debe concedelo, a menos que coincida co de outro 
traballador/a do mesmo nivel, no caso do persoal docente. 

No caso do persoal non docente, pode negarse a concedelo se 
coincide con calquera outro traballador/a da mesma rama do 
dito grupo. 

Poderase gozar, como máximo, en dous períodos. 

 Permisos por cursos de perfeccionamento 46 Durante a duración do curso SI Logo do permiso do empresario 

 Exames oficiais 47 
Os días de celebración das 

probas 
SI 

Debe xustificar tanto a formalización da matrícula, como que 

asistiu aos ditos exames 

 Vítima da violencia de xénero 

37.8 E.T. (Lei 

Orgánica 

1/2004. 

Medidas da 

Protección 

Integral contra a 

violencia de 

xénero) 

Redución de xornada Proporcional á redución  

Reordenación do tempo de 

traballo 
SI Adaptando o horario ou flexibilizándoo 

Faltas de asistencia SI 
Considéranse xustificadas cando os servizos sociais ou de saúde 

o determinen. 
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EXCEDENCIAS 

TIPO CAUSAS RESERVA DO POSTO 
DE TRABALLO 

DURACIÓN SALARIO OBSERVACIÓNS 
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 Por designación ou elección para un 

cargo público que imposibilite a 

asistencia ao traballo. 

Dereito de reserva do posto de 

traballo, computo de antigüidade 

adquirida durante o tempo que 

aquela dure e a reincorporarse 

ao mesmo centro de traballo 

(Art. 51 ) 

O tempo que dure a 
función 

NON 

Concedida automaticamente 

logo da presentación da 

documentación acreditativa 

 Polo exercicio de funcións sindicais, de 

ámbito provincial ou superior, sempre 

que a organización sindical á que 

pertenza o traballador/a teña 

representatividade legal suficiente no 

ámbito do presente convenio. 

SI 

 Por perfeccionamento profesional 

Un curso académico 

despois de 10 anos en 

activo. 

Ou un curso académico 

despois de 4 anos en 

activo, se é solicitude 

da empresa 

NON 
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 Por coidado dun familiar, ata o 

segundo grao de consanguinidade ou 

afinidade, que non poida valerse en 

por si 

Non será superior a 3 

anos. NON 

O familiar ao coidado non pode 

desempeñar actividade retribuída. 

 Por coidado de cada fillo/a, por 

natureza, por adopción ou por 

acollemento permanente ou 

preadoptivo 

Non computa antigüidade. 

Conserva o seu posto se a 

empresa ten unha vacante na 

súa especialidade. 

Non especifica NON 

Cando o pai e a nai traballen no 

mesmo centro de traballo, o 

empresario poderá limitar o seu 

exercicio simultáneo por razóns 

xustificadas de funcionamento da 

empresa. 
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. 
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 A petición do traballador/a se o 

solicita por escrito 

Mínimo 4 meses, 
máximo 5 anos 

NON 

Avisar do reingreso a empresa cun 

mes de antelación. 

Antigüidade dun ano na empresa 

e que non se gozase de 

excedencia nos 4 anos anteriores. 

 Excedencia por vítimas de violencia de 
xénero 

(art. 53) 

 Entre 3 meses e 1 ano NON  
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