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ACTUALIZADOS NO VII CONGRESO (17 DE XUÑO DE 2017)

CAPÍTULO I  
DEFINICIÓN, ÁMBITO  
E OBXECTIVOS

Art. 1
A Confederación Intersindical Galega do Ensino, 
en siglas CIG-Ensino, é a Federación do Ensino da 
CIG, e como tal o seu funcionamento dentro da 
Confederación réxese polos estatutos desta no 
que se refire a dereitos, deberes, altas e baixas , 
réxime de garantías, sancións e incompatibilidades 
da afiliación, salvo nos casos que se regulan nos 
presentes estatutos.

Art. 2
Son afiliadas á CIG-Ensino todas aquelas 
traballadoras e traballadores afiliados á CIG que 
prestan, prestaran ou orienten a súa profesión 
a desempeñar os seus servizos nunha empresa, 
pública ou privada, dedicada á actividade educativa.

Art. 3
A CIG-Ensino ten por ámbito territorial o de Galiza. 
Os traballadores e traballadoras que transitoriamente 
desempeñen o seu traballo fóra de Galiza poderán 
estar vinculados á CIG-Ensino sen menoscabo da 
súa afiliación a sindicatos no seu lugar de residencia 
temporal.

Art. 4
A CIG-Ensino exprésase en idioma galego e defende 
este como o único oficial de Galiza

Art. 5
A CIG-Ensino estabelece a súa sede social en 
Santiago, rúa Miguel Ferro Caaveiro !", !º. O Consello 

Federal poderá decidir a mudanza de domicilio 
social.

Art. 6
A CIG-Ensino basea a súa actuación nos principios 
e obxectivos fixados no seu Programa, nos Acordos 
adoptados nos seus Congresos e nas Resolucións 
dos órganos de Goberno regulados nos presentes 
Estatutos.

Art. 7
A CIG-Ensino, ademais da defensa dos dereitos 
laborais e profesionais dos traballadores e 
traballadoras de todos os sectores, ten por obxectivo, 
entre outros, mellorar as condicións de traballo 
dos traballadores e traballadoras do ensino, a 
calidade en xeral do sistema educativo e contribuír 
especialmente na Formación do Profesorado 

CAPÍTULO II  
A AFILIACIÓN

Art. 8
Poderán afiliarse á CIG-Ensino todas as persoas dos 
ámbitos definidos no capitulo I destes Estatutos.

Art. 9
A afiliación é individual e voluntaria, co único 
requisito de aceptación dos presentes Estatutos e 
dos da Confederación, sen que poda ser limitada 
por razóns de idade, sexo, nacionalidade, ideoloxía, 
relixión ou filiación política.

Art. 10
Son dereitos da afiliación:

a) Elixir e ser elixidas ou elixidos para calquera 
cargo de CIG-Ensino ou da Confederación. 

b) Participar no deseño da política sindical da CIG-
Ensino a través dos debates nos organismos 
correspondentes, con total liberdade de 
opinión e respecto ás súas ideas.

c) Utilizar todos os recursos sindicais de que 
dispoñan a CIG-Ensino e a Confederación, 
recibindo o asesoramento que precise de tipo 
sindical, técnico ou xurídico, nos termos que 
regulamentariamente se estabelezan.
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d) Ter aceso aos locais sociais, á documentación 
e ás publicacións da CIG-Ensino e da 
Confederación, así como recibir información 
sobre a problemática do ensino en xeral e do 
seu sector en particular.

e) Recibir axuda e asesoramento en caso de 
represión pola súa pertenza á CIG-Ensino ou 
polo exercicio de súa actividade sindical.

Art. 11
Son deberes da afiliación:

a) Abonar a cota estabelecida pola Confederación.

b) Respectar os Estatutos, Regulamento e 
Programas de CIG-Ensino e da Confederación.

c) Respectar os acordos validamente adoptados 
polos organismos da CIG-Ensino e da 
Confederación.

d) Participar na medida das súas posibilidades, nas 
actividades de CIG-Ensino.

CAPÍTULO III 
ÁMBITO DE ORGANIZACIÓN

Art. 12
Territorialmente a CIG-Ensino organízase en 
estruturas comarcais e locais seguindo criterios de 
afinidade xeográfica e de operatividade sindical.

Art. 13
A Unión Comarcal está formada polo conxunto da 
afiliación da CIG-Ensino nunha comarca. A estes 
efectos considéranse comarcas as seguintes: A 
Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago 
e Vigo.

Art. 14
A Unión Local está formada polo conxunto da 
afiliación da CIG-Ensino na localidade.

1. Na actualidade as Unións Locais constituídas son 
as seguintes: A Mariña, Morrazo, Salnés e Verín. 

2. A CIG-Ensino poderase constituír en novas 
localidades sempre que estas o consideren 

conveniente, reúnan unha afiliación superior a 
100, e así o aprobe o Consello Federal, previo 
acordo nos Órganos de Dirección da Comarca 
respectiva.

3. Así mesmo e por decisión do Consello Federal 
poderán constituírse as novas localidades que por 
criterio sindical se precise aínda que non reúnan 
as condicións anteditas. 

Art. 15 
1. No ámbito funcional, a estrutura organizativa 

básica da CIG-Ensino son as seccións sindicais. As 
seccións sindicais están integradas polo conxunto 
dos afiliados e afiliadas do Centro de ensino no 
ámbito do ensino público, ou da empresa no 
ámbito do ensino privado.

2. Son competencias da sección sindical as 
seguintes:

a) Nomear a persoa responsábel ou delegada de 
centro

b) Dar respostas aos problemas suscitados no 
Centro.

c) Potenciar a xestión democrática dos centros.

d) Trasladar ao Centro as propostas e iniciativas da 
CIG.

e) Manter informados aos organismos comarcais 
ou locais correspondentes da problemática do 
Centro.

f) Aprobar, cando o seu ámbito o permita, as 
candidaturas para as eleccións sindicais.

CAPITULO IV 
ÓRGANOS DE GOBERNO

Art. 16
1. Son Órganos Nacionais de goberno da CIG-

Ensino:

a) O Congreso

b) O Consello Federal
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c) O Secretariado Federal

d) A Executiva Federal

2. Son Órganos Territoriais de goberno da CIG-
Ensino:

a) Asemblea comarcal

b) A Executiva comarcal

c) A Asemblea Local

d) A Executiva Local

ÁMBITO NACIONAL

Art. 17 
O Congreso é o órgano soberano da CIG-Ensino 
e os seus acordos, validamente adoptados, son 
de obrigado cumprimento para o conxunto 
da afiliación e estruturas da CIG-Ensino. Estará 
composto por un número total de delegados e 
delegadas a determinar polo Consello Federal na 
convocatoria, cos seguintes criterios:

1. Son membros natos os compoñentes do Consello 
Federal.

2. O resto da representación será elixida por comarca 
seguindo criterios de proporcionalidade en 
función da afiliación respectiva

Art. 18
1. O Congreso Ordinario da CIG-Ensino será 

convocado polo Consello Federal unha vez cada 
catro anos. A convocatoria farase con catro meses 
de antelación como mínimo.

2. O Consello Federal aprobará un Regulamento 
precongresual, elaborará unha proposta de 
regulamento para as sesións do Congreso e 
designará as Comisións encargadas da redacción 
de ponencias.

Art. 19 
Son competencias do Congreso Ordinario:

a) Aprobar ou reformar os Estatutos e Programa 
da CIG-Ensino.

b) Definir as orientacións básicas e política 
sindical.

c) Elixir as doce persoas que conforman a 
Executiva Federal e, entre elas, a persoa 
proposta para a Secretaría Nacional.

d) Analizar a xestión dos órganos de goberno 
nacionais.

e) Aprobar a xestión económica e liquidación de 
contas.

f) Coñecer e decidir todas aquelas cuestións 
que os Estatutos expresamente lle atribúan e 
aqueloutras que se lle sometan respectando os 
Estatutos. 

Art. 20
O Congreso Extraordinario será convocado a 
petición de !/# da afiliación ou de $/# dos membros 
do Consello Federal da CIG-Ensino. O prazo 
entre a solicitude e a celebración do Congreso 
Extraordinario non poderá exceder de catro meses. A 
convocatoria realizarase por escrito cunha antelación 
mínima de dous meses. O Congreso Extraordinario 
só poderá tratar e pronunciarse sobre os asuntos 
obxecto da convocatoria.

Art. 21
O período congresual e as sesións do Congreso 
axustaranse ao regulamento aprobado polo Consello 
Federal que deberá ser ratificado polo propio 
Congreso como primeiro punto da orde do día. 
Das sesións do Congreso levantarase Acta e os seus 
acordos serán públicos para o coñecemento de toda 
a afiliación.

Art. 22
O Consello Federal é o órgano máximo de dirección 
da CIG-Ensino entre Congresos. Está formado por:

1. Secretariado Federal

2. O resto, até completar os 50, serán elixidos polas 
Asembleas Comarcais das distintas comarcas 
nas que se estrutura a CIG-Ensino nun reparto 
proporcional á afiliación de cada comarca. 
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Art. 23
O Consello Federal reunirase ordinariamente unha 
vez ao inicio de cada trimestre durante o curso 
escolar. Extraordinariamente cando o solicite !/# do 
seus membros ou por decisión da Executiva Federal. 
O Consello Federal será convocado con !% días de 
antelación.

Art. 24
Son competencias do Consello Federal:

a) Aprobar o seu regulamento de funcionamento.

b) Convocar o Congreso e aprobar o regulamento 
precongresual, elaborar o Regulamento 
das sesións congresuais e cantas propostas, 
informes ou ponencias estime oportuno 
someter á aprobación do Congreso.

c) Definir as liñas xerais de acción sindical do 
conxunto da Federación.

d) Aprobar a Carta Financeira que estabelece as 
normas de administración e contabilidade 
para o conxunto da federación e aprobar o 
presuposto ordinario ou extraordinario facendo 
un seguimento da súa execución.

e) Analizar a xestión da Executiva e do 
Secretariado Federal.

f) En caso de resultar vacante, decidir, por maioría 
de $/# o xeito de substitución do Secretaría 
Nacional até a realización do seguinte 
congreso.

g) Analizar a adecuación da acción sindical ao 
programa aprobado no Congreso.

h) Decidir sobre a firma de convenios ou acordos 
da Federación con outras organizacións ou 
administracións.

i) Designar as persoas que representen á 
Federación nos órganos nacionais da 
Confederación.

j) Designar as persoas que representen á CIG-
Ensino nos organismos institucionais de ámbito 
galego, estatal e internacional.

k) Aprobar a constitución de novas Unións Locais.

l) Calquera outra competencia expresamente 
atribuída ao Consello Federal nos presentes 
Estatutos.

m) Definir e ratificar a distribución de 
responsabilidades na Executiva Federal.

n) Ratificar os criterios e a distribución do persoal 
liberado.

Art. 25
O Secretariado Federal é un organismo de 
coordinación entre os distintos ámbitos de 
funcionamento da federación co fin de dotar a 
esta no seu conxunto dunha maior operatividade 
sindical. Reunirase ordinariamente unha vez cada 
dous meses, por convocatoria do Secretario ou 
Secretaria Nacional, ou cando o solicite !/# dos seus 
membros. Está composto por:

1. Executiva Federal

2. Secretarios ou Secretarias Comarcais e Locais

3. Un representante dos diferentes sectores nos que 
se pode clasificar a federación, cando as comisións 
respectivas os nomeen, segundo o estabelecido 
no art. 32.2

Art. 26
Son competencias do Secretariado Federal

a) Aprobar e organizar as actividades e iniciativas 
sindicais de carácter global.

b) Coñecer a marcha dos procesos de negociación 
e dos conflitos de maior transcendencia e 
coordinar a actividade sindical da Federación e 
das Unións Comarcais

c) Designar os representantes da CIG-Ensino na 
Comisión da Área Pública da CIG e ratificar o 
regulamento desta.

d) Xestionar os recursos humanos e materiais 
da Federación, aprobando os criterios e 
distribución das liberacións.
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Art. 27
A Executiva Federal é o órgano colexiado de 
xestión ordinaria e goberno da CIG-Ensino entre 
xuntanzas do Consello Federal. Estará constituída 
por doce persoas elixidas en Congreso entre as que 
se encontra o Secretario ou Secretaria Nacional da 
Federación

Art. 28
A Executiva Federal reunirase ordinariamente unha 
vez ao mes, por convocatoria do Secretario ou 
Secretaria Nacional, ou cando o solicite !/# dos seus 
membros.

Art. 29
Os membros da executiva asumirán as funcións e 
responsabilidades que garantan o funcionamento 
da Federación e sexan definidas e ratificadas polo 
Consello Federal.

Art. 30
1. A Executiva Federal exercerá 

mancomunadamente a representación xurídica, 
económica e legal da CIG-Ensino, pudendo 
delegar conxuntamente na Secretaria ou 
Secretaria Nacional estas facultades aos únicos 
efectos de outorgamento de poderes.

2. Son ademais competencias da Executiva Federal:

a) Aprobar o seu regulamento de funcionamento.

b) Representar á Federación a todos os efectos 
entre xuntanzas do Consello Federal.

c) Relacións Internacionais

d) Coordinación das publicacións e a propaganda 
de ámbito nacional e as relacións cos medios 
de comunicación.

e) Coordinación dos servizos xurídicos

f) Impulsar a organización da Federación a todos 
os niveis.

g) Dirixir os procesos de negociación nos distintos 
ámbitos e os conflitos de maior transcendencia.

h) Presentar informe da súa xestión ao Congreso.

i) Decidir a creación de comisións para o estudo 
de temas específicos.

j) Decidir sobre cuestións urxentes entre reunións 
do Consello Federal.

k) Executar e facer o seguimento da acción 
sindical.

l) Xestionar as finanzas da Federación.

m) Calquera outra que lle sexa expresamente 
delegada polo Consello Federal.

Art. 31 
1. O Secretario ou Secretaria Nacional exerce a 

máxima representación pública da CIG-Ensino e 
asina conxuntamente coa Secretaria ou Secretario 
de Finanzas da Federación as contas nacionais. 
Asume a representación institucional nos ámbitos 
de actuación da Federación, e preside os órganos 
nacionais da Federación.

Art. 32 
1. En cada un dos tres ámbitos sindicais nos que 

se pode clasificar a federación: ensino público 
non universitario, ensino universitario e ensino 
privado, poderanse crear comisións de sector, ben 
por iniciativa de 1/3 dos afiliados/as dese ámbito, 
1/3 dos delegados/as ou por acordo do Consello 
Federal.

2. As comisións de sector estarán, no posíbel, 
integradas por un membro de cada comarca 
e localidade, pertencente a ese ámbito, até un 
máximo de doce persoas. A comisión nomeará un 
coordinador que formará parte do Secretariado 
Federal.

3. É función das comisións de sector, analizar 
a problemática sindical propia e propoñer 
alternativas aos órganos de dirección do sindicato.

ÁMBITO COMARCAL

Art. 33
A Asemblea Comarcal é o órgano máximo da CIG-
Ensino en cada Unión Comarcal. Está constituída por 
toda a afiliación da Federación na Comarca.

ESTATUTOS
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Art. 34
Será convocada pola Executiva Comarcal cando o 
estime oportuno ou cando o solicite !/# da afiliación. 
Deberá ser convocada con unha semana de 
antelación como mínimo.

Art. 35
Son funcións da Asemblea Comarcal:

a) Elixir o Secretario ou Secretaria Comarcal, os 
restantes membros da Executiva Comarcal e os 
correspondentes membros do Consello Federal.

b) Analizar a xestión da Executiva Comarcal.

c) Elixir as persoas representantes de CIG-Ensino 
na Dirección Comarcal da Confederación.

d) Debater e resolver aquelas cuestións que 
afecten ao conxunto da Federación no seu 
ámbito.

e) Elixir os delegados/as para o Congreso da CIG-
Ensino.

Art. 36
A Executiva Comarcal é o órgano de dirección de 
comarca entre asembleas. Está composto por un 
mínimo de & membros e un máximo de !!, segundo 
acordo do Consello Federal. Entre os membros 
da Executiva estarán o Secretario ou Secretaria 
Comarcal e os Secretarios ou Secretarias Locais, se os 
houber.

Será membro do organismo, con voz e sen voto, 
o persoal liberado que non resultara elixido pola 
Asemblea.

Art. 37
A Executiva Comarcal reunirase normalmente 
cada trimestre e preceptivamente antes de cada 
Asemblea Comarcal. Será convocado polo Secretario 
ou Secretaria Comarcal ou a petición de !/# dos 
membros que o forman.

Art. 38 
Son competencias da Executiva Comarcal:

a) Convocar asembleas comarcais.

b) Administrar e dirixir a Federación na comarca 
cumprindo as resolucións da Asemblea 
Comarcal e os acordos dos órganos nacionais.

c) Propoñer ao Consello Federal a constitución de 
Unións Locais.

d) Elaborar os orzamentos e partes de finanzas 
comarcais.

e) Presentar informe da súa xestión á Asemblea 
Comarcal.

ÁMBITO LOCAL

Art. 39
A Asemblea Local é o órgano máximo da CIG-Ensino 
en cada Unión Local. Está constituída por toda a 
afiliación da Federación na localidade.

Art. 40
Será convocada pola Executiva Local ou por 
convocatoria do Secretario ou Secretaria Local cando 
o estime oportuno ou extraordinariamente cando o 
solicite !/# da afiliación. Deberá ser convocada con 
unha semana de antelación como mínimo.

Art. 41
 Son funcións da Asemblea local:

a) Elixir a Secretaria ou Secretario Local e os 
demais membros da Executiva Local

b) Analizar a xestión da Executiva Local.

c) Debater e resolver aquelas cuestións que 
afecten ó conxunto da Federación no seu 
ámbito.

Art. 42 
1. A Executiva Local é o órgano de dirección da 

localidade entre asembleas. Está composto por 
un mínimo de 4 membros e un máximo de 7, 
segundo acordo do Consello Federal. Entre os 
membros da Executiva estará o Secretario ou 
Secretaria Local. 

2. Será membro do organismo, con voz e sen voto, 
o persoal liberado que non resultara elixido pola 
asemblea.
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Art. 43
A Executiva Local reunirase ordinariamente 
cada trimestre e preceptivamente antes de cada 
Asemblea Local. Será convocado polo Secretario ou 
Secretaria Local, ou a petición de !/# dos membros 
que o forman.

Art. 44
Son competencias da Executiva local:

a) Convocar a asemblea local.

b) Administrar e dirixir a Federación na localidade, 
cumprindo as resolucións da Asemblea 
Comarcal, local e os acordos dos órganos 
nacionais.

c) Impulsar o funcionamento da Federación no 
seu ámbito e coordinar as súas actividades.

d) Elaborar os orzamentos e partes de finanzas 
locais.

e) Presentar informe da súa xestión á Asemblea 
local.

CAPITULO V 
NORMAS XERAIS DE 
FUNCIONAMENTO

Art. 45
1. Todos os cargos da CIG-Ensino proveranse 

mediante votación secreta e persoal. En casos 
determinados poderá admitirse a votación a man 
alzada cando así o estime unha maioría de 2/3 dos 
membros asistentes do órgano elector, se ben ese 
acordo será ineficaz cando calquera dos membros 
reclame o exercicio do dereito á votación secreta. 

2. Todos os cargos da CIG-Ensino serán revogábeis 
polo órgano que os elixiu segundo a súa propia 
periodicidade e funcionamento.

3. A Executiva Federal elixida no Congreso, aprobará 
un Regulamento que permita iniciar o proceso de 
renovación de cargos e organismos nun período 
non superior a tres meses. Transitoriamente os 
organismos estarán integrados polos membros 
actuais, sendo estes substituídos de forma 

progresiva a medida que se vaia completando o 
proceso de renovación.

Art. 46
1. Na CIG-Ensino a elección de órganos e cargos 

farase mediante a presentación de candidaturas 
en listas pechadas, que deberán conter ao 
menos o número de persoas de que se compón 
o organismo a elixir, incrementado nun terzo 
para casos de suplencia, e que deberán ser 
presentadas cun prazo mínimo de corenta e oito 
horas antes do inicio das sesións de elección. É 
responsabilidade do máximo órgano ou cargo 
executivo existente, no ámbito en que se produce 
a elección, presentación dunha candidatura.

2. Poderán presentarse outras candidaturas, 
co mesmo requisito de composición, cando 
vaian avaladas cando menos por un número 
de membros do órgano elector igual ao 150% 
do número de postos que cubrir. No caso das 
candidaturas á Executiva Federal a primeira persoa 
da lista será a candidata á Secretaría Nacional.

3. A composición dos órganos da CIG-Ensino, 
determinarase proclamando os membros da 
única lista presentada, ou ben, no caso de existir 
varias, adscribindo ao órgano os membros de 
cada lista, seguindo un sistema de distribución 
proporcional directo ao número de votos obtidos. 

Art. 47
Os acordos de calquera órgano da CIG-Ensino, 
validamente constituído, adoptaranse por maioría 
simple dos asistentes, salvo disposición estatutaria 
que especifique outra maioría cualificada.

Art. 48 
1. As xuntanzas de calquera órgano da CIG-Ensino 

consideraranse validamente constituídas cando 
asistan en primeira convocatoria a metade mais un 
dos seus membros, ou en segunda convocatoria 
un terzo dos mesmos, sempre que fose convocada 
na debida forma e cunha antelación mínima de 
48 horas. Entre a primeira e segunda convocatoria 
mediará un prazo non menor de media hora.

2. As Asembleas consideraranse constituídas en 
segunda convocatoria coas persoas asistentes, 
sempre que fosen convocadas coa antelación 
fixada nos presentes Estatutos.
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CAPÍTULO VI 
DO RÉXIME ECONÓMICO

Art. 49
Os recursos económicos da CIG-Ensino están 
constituídos por :

a) As cotizacións da afiliación.

b) As doazóns e legados en favor da Federación.

c) As subvencións que lle sexan concedidas 
á Federación ou as asociacións que dela 
dependan.

d) Os derivados da aplicación do Regulamento 
Financeiro da Confederación.

e) Calquera outro obtido por actividades lícitas de 
acordo cos presentes Estatutos.

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS

Primeira
O Consello Federal poderá aprobar a edición dun 
voceiro oficial así como as características do mesmo. 
Así mesmo poderá aprobar a edición de calquera 
tipo de publicación, en calquera tipo de soporte, 
separada ou conxuntamente coa Confederación.

Segunda
A aprobación e modificacións dos presentes 
Estatutos é competencia exclusiva do Congreso 
da CIG-Ensino e requirirá unha maioría absoluta en 
votación global. 

Terceira
Os aspectos non contemplados nos presentes 
Estatutos regúlanse polo disposto nos Estatutos da 
Confederación.

Cuarta
A CIG-Ensino poderase desconfederar da CIG, 
disolverse, fusionarse ou integrarse noutra 
organización sindical por acordo adoptado en 
Congreso Extraordinario da Federación, convocado 
ao efecto, por maioría de dous terzos dos presentes.

Quinta
En caso de disolución, os bens económicos, mobles 
e inmobles serán doados á CIG, e caso de non existir 
esta, ao que o Congreso acorde.

Faise constar que os presentes estatutos están 
redactados coa inclusión das modificacións 
aprobadas no VII Congreso da CIG-Ensino que tivo 
lugar en Santiago de Compostela o !& de xuño de 
$"!&. 
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