
XUBILACIÓN PARCIAL 
NO ENSINO PRIVADO

CCOO  DEFENDE OS TEUS DEREITOS.
VEN E PARTICIPA 

 A lexislación sobre xubilación non é específica do ensino. Afecta a todos e cada un dos 
millóns de traballadoras e traballadores, de todos e cada un dos sectores produtivos. 
Desde 1995, víñase acordando no seo do denominado Pacto de Toledo, sendo un dos 
seus grandes consensos a xubilación parcial, que no ensino concertado permitiu o 
rexuvenecemento dos cadros de persoal. 

En marzo de 2013, á marxe do Pacto de Toledo, o Goberno do PP aprobou un Real 
Decreto Lei que cambiaba as condicións de acceso á xubilación parcial. Esta non se 
eliminaba, pero se endurecía o acceso, salvo un período transitorio ata finais de 2018. 
En plena Semana Santa de 2013, CCOO tomou a iniciativa e iniciou unha campaña 
para acollerse a ese período transitorio, que terminou en acordos na gran maioría de 
colexios concertados. Foron eses acordos os que permitiron manter as condicións 
previas. 

CCOO realizamos desde entón accións de protesta contra eses cambios regresivos do 
PP, en defensa dunhas xustas condicións de xubilación e unhas pensions dignas (as 
últimas en outubro con participación de centos de miles de persoas de todos os sectores 
produtivos). Nesas mobilizacións non nos atopamos xamais cos sindicatos 
corporativistas da concertada, que ante a falta de iniciativa na rúa, recorren 
sistematicamente a campañas en sitios web, como change.org. 

Máis de 4 anos despois, parece que estas organizacións sindicais do sector decatáronse 
do que ocorre. Alegrámonos, e esperamos tamén que se sumen ás campañas xerais, e 
apoien a negociación dentro do Pacto de Toledo (aínda que non formen parte del), 
porque saben perfectamente que a solución ou é para todas as asalariadas e 
asalariados, ou non o será para ninguén.

Mentres tanto, a Federación de Ensino de CCOO considera urxente: 

• Que as Consellerías de Educación se comprometan a non obstaculizar o acceso á 
xubilación parcial en 2019 para o profesorado e que os colexios o permitan a todo o seu 
persoal. Estamos presentando estudos ás Consellerías que demostran que os maiores 
custos de seguridade social compénsanse co aforro en trienios.

• Que se apliquen inmediatamente as recentes instrucións da Seguridade Social que 
permiten acumular nun só ano toda a xubilación parcial de quen xa está a gozala, e 
incrementar a xornada das súas substitutas ou substitutos.                                            . 




