
www.ccooensino.gal
infórmaTE

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


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

Ensino Público

febreiro 2019

Dende xaneiro de 2019 cóbrase o 100% do salario 
despois do día 90 de baixa 

Todas aquelas persoas que entren no día 90 de baixa dende o 1 de xaneiro 
de 2019, non terán que presentar reclamación, xa que a propia consellería 
fará o pagamento da cantidade complementaria da nómina baixo o epígrafe 
“complemento LE” 

Desde 2013 ata o 2019, a Xunta de Galicia pagou menos do que corresponde legalmente a todos 
aqueles funcionarios/as que permaneceron en situación de IT máis de 90 días. 

A partires do día nonaxésimo de baixa os traballadores e traballadoras cobran dúas cantidades de 
dúas entidades distintas: 


• As retribucións básicas corresponde pagalas á Consellería de Cultura, Educación e O.U. 

MUFACE paga un subsidio correspondente á cantidade máis alta de entre as seguintes: 
80% das retribucións básicas: salario, trienios, e 1/6 da paga extra. 


ou

 
• 75% das retribucións complementarias: c. destino, c. específico (incluindo titorías, 
sexenios e cargos directivos...), e 1/6 do c. específico (sen titorías, sexenios e cargos 
directivos...) 


Desde o mesmo 2013, CCOO ensino presentou reclamacións e viuse obrigada a recurrir ante o 
xulgado. Gañamos varias sentenzas, que obrigaron a pagar o 100% do salario do mes anterior ao 
inicio da baixa despois do día 90 en situación de IT. Dende novembro de 2018 a Xunta asume que 
tén que pagar a cantidade que corresponda ata complementar o 100% do salario. Todas aquelas 
persoas que teñen presentada reclamación, van obter un resposta positiva.


INCAPACIDADE TEMPORAL SUPERIOR A 90 DÍAS 
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