ANEXO
I
PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO
PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

FIN DE FOLGA

TR808B

COMUNICACIÓN

DATOS DA PERSOA COMUNICANTE
NOME

TIPO

Seleccione

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME DA
VÍA

NUM

PARROQUIA

NIF

BLOQ

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO
POSTAL

PROVINCIA

CONCELLO

Seleccione

Seleccione

TELÉFONO

TELÉFONO
MÓBIL

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

EN CALIDADE DE:
PRESIDENTE/A DO COMITÉ DE FOLGA

PERSOA PERTENCENTE DO COMITÉ DE FOLGA

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

EN CALIDADE DE:

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:
Persoa comunicante
Persoa ou entidade representante
Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO
MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN
PREFERENTE
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por medios
electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente.
Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal,https://notifica.xunta.gal (https://notifica.xunta.gal). Só se poderá
acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén a disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación electrónica de
Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido forma voluntaria.
TIPO

Seleccione

NOME DA
VÍA

NUM

PARROQUIA

CÓDIGO
POSTAL

LUGAR

PROVINCIA

CONCELLO

Seleccione

Seleccione

LOCALIDADE

TIPO DE FOLGA
Centro de traballo

BLOQ

Empresa

Sector

ANDAR

PORTA

ANEXO I
(continuación)

DATOS DO CENTRO DE TRABALLO/EMPRESA/SECTOR
PARA FOLGA DE CENTRO DE TRABALLO/EMPRESA
NOME/RAZÓN SOCIAL

NIF

PARA FOLGA DE SECTOR
DENOMINACIÓN DO
SECTOR:

DATOS DE SEGUIMENTO DA FOLGA
Días convocados (dd/mm/aaaa)

Xornadas completas (1día)/Horas convocadas (nº de
horas)

Nº DE POSTOS DE TRABALLO INCLUÍDOS NOS SERVIZOS MÍNIMOS, NO SEU
CASO

RESULTADOS
Con acordo. Aceptación total das peticións das persoas traballadoras
Con acordo. Aceptación parcial das peticións das persoas traballadoras
Sen acordo
Peche patronal

FORMAS DE TERMINACIÓN
Finalización do tempo fixado na convocatoria de folga
Por decisión dos/das traballadores/as, unha vez iniciada a
folga:
Con desconvocatoria de todas as partes convocantes
Con desconvocatoria de só algunha das partes convocantes
Sen desconvocatoria
Negociación directa entre as partes
Por acordo entre as partes en conflito por mediación de
terceiros:
Mediación da autoridade laboral, funcionarios ou órganos institucionais
Mediación de persoas non relacionadas coa autoridade laboral
Por peche patronal
Outros. Especificar:

Nº de traballadores/as participantes na
folga

ANEXO I
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á que se dirixe esta solicitude, escrito ou
comunicación.
A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario e a actualización da
información e contidos da Carpeta cidadá.
O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo
a normativa recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeralproteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de Procedementos e Servizos.
Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.
As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario
para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que as persoas
interesadas poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como
exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e
rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Responsable do tratamento
Finalidades do tratamento

Lexitimación para o tratamento

Persoas destinatarias dos datos

Exercicio de dereitos

Contacto delegado de protección de datos
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais.
e mais información
Actualización normativa: no caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste procedemento,
prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Real decreto lei 17/1977, do 4 de marzo, sobre relacións de traballo.
Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.
Orde do 31 de jullo de 2015 pola que se adaptan e incorporan á sede electrónica da Xunta de Galicia os procedementos administrativos de prazo
aberto da Consellería de Traballo e Benestar

SINATURA DA PERSOA COMUNICANTE OU REPRESENTANTE

LUGAR E DATA
,

de

Secretaría Xeral de Emprego
Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria de

de

Seleccione

