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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

APP
PARA MÓBILES

descarga gratuita!!!!

Afíliate!
O Barco
Praza do Concello 2, 1º andar
CP 32300
Telf. 988 392 256
scensino.oure@galicia.ccoo.es

Ensino Privado
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Ensino Privado

Os avances máis significativos ata o momento son:

Retribucións
Estarán suxeitas á titulación do traballador/a. Garántese que ninguén percibirá retribución por baixo da súa
categoría actual.

Niveis retributivos Salario Base Niveis retributivos Salario Base
Grao +posgrao 1770€ Técnico cuali"cado 1225€

Grao 1330€ Técnico 990€

Existe un nivel inferior de técnico auxiliar aínda por cuanti"car, no que se incluirían, entre outros, os operarios e
operarias dos Centros Especiais de Emprego sen necesidades de apoio. O posicionamiento de CCOO é que o
Salario Basee neste nivel non quede suxeito ao SMI.
Establécense dous niveis de desenvolvemento (N1 e N2) que substituyen ao CDP. Estes ND están vinculados a
formación (75h en tres anos) e non serán evaluables pola empresa. O N1 empeza a operar o 01/01/2019 e será
dun 7,5% do novo salario basee para as persoas con antigüidade anterior ao 01/01/2017. O N2 será dun 5,5% do
salario basee e operará o 01/01/2022.
Coas novas retribucións garantiranse incrementos salariais de entre o 10% e o 25%, dependendo da
categoría profesional.

Cláusula de mellora retributiva nos CEE
Nalgunhas situacións as retribucións regularanse polos convenios colectivos da actividade na que os
traballadores realicen as súas tarefas, a condición de que as retribuciones estipuladas (en términos anuais) sexan
superiores ás establecidas no convenio de discapacidade.

Sobre actualizacións de táboas.
As táboas salariales se actualizarán por periodos de tres anos. Aplicarase o IPC acumulado no mesmo periodo
anterior, sen que en ningún caso o incremento salarial do salario basee sexa inferior ao 3,75%,
independientemente da evolución do IPC.

Sobre Incapacidade Temporal (IT)
Introdúcese a IT ao 100% para enfermidades graves recolleitas no Real Decreto1148/2011, sen límite temporal.
Tamén se complementa ao 100% a primeira baixa.

Sobre permisos retribuidos
Pasan a computarse en días laborais e non naturais. Introdúcese unha bolsa de 16h anuais retribuidas para asistir
a consultas médicas tanto do propio traballador como de "llos menores de 14 anos, "llos con discapacidad, pais e
familiares a cargo en situación de dependencia. Estas horas tamén poderán ser gozadas para asistencia a
tutorías e/ou acompañamientos escolares para "llos menores de 12 anos.

Sobre xornada
Garantida unha redución mínima de 50 horas para docentes e para persoal complementario de colexios
educativos. Para o resto de colectivos seguimos en conversacións.

XV CONVENIO DE ATENCIÓN Á DISCAPACIDADE
CCOO segue apostando pola sinatura dun convenio que supoña melloras substanciais

nas condicións laborais de miles de traballadores e traballadoras do sector


