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Artigo 3º.- Ámbito Temporal. Dous anos de vixencia, dende o 1 de xaneiro de 2019 ata o 31 de decembro de 2020. 
Manter o resto do texto engadindo que mentres se denuncia terá un incremento igual ao IPC real do ano anterior, 
manténdose o texto íntegro mentres non haxa outro que o substitúa.

Artigo 4º.- Compensación e absorción. Manter a redacción pero corrixindo que o complemento será revisable.


Artigo 7º.- Comisión Paritaria. Se durante a vixencia do presente Convenio producísense cambios na lexislación sobre 
materias que afecten as normas contidas no mesmo, a Comisión Paritaria reunirase ao obxecto de decidir se corresponde 
a convocatoria da comisión negociadora para adecuar o Convenio á nova situación

Artigo 8º.- Xornada de traballo. Entendemos que este é un punto fundamental na negociación polo que se debe revisar 
a xornada reducíndoa considerablemente dada as características especiais que ten o persoal que traballa neste sector. 
Propoñemos unha xornada semanal de 37,5 horas semanais con tempo de descanso de 20 minutos diarios computando 
como tempo de traballo efectivo. 

Pendente de Regular a xornada anual, facendo a seguinte proposta:


217 días laborais de media multiplicado por 7,5 (37,5 horas semanais que son as que se queren negociar)  horas diarias 
dan un total de: 1.627,5 horas laborais máximas ao ano.


Reflectir en convenio que a administración non pode regular a xornada de traballo diferente á deste convenio.


Propoñemos tamén unha redución de xornada segundo o grao de discapacidade das persoas traballadoras, 
especialmente a partires dos 55 anos e con un 5% de redución da xornada anual por cada trienio que leve na empresa.


As persoas traballadoras terán dereito a un descanso mínimo semanal, acumulable a petición da persoa traballadora por 
períodos de até catorce días, de dous días ininterrompidos que, como regra xeral, comprenderá en todo caso, a tarde do 
sábado e día completo do domingo. Respecto dos días de descanso acumulados deben ser gozados de modo 
ininterrompido.


Apartado específico de mobilidade entre centros de traballo ou para a realización da  actividade fóra do centro de 
traballo habitual e dentro da xornada laboral será considerado tempo efectivo de traballo, e a empresa debe pór os 
medios necesarios a disposición da persoa traballadora facéndose cargo dos gastos de desprazamento (transporte 
público, privado, gasolina, medios de comunicación, etc.).


A empresa virá obrigada a ter un sistema de rexistro e control da xornada dando copia á persoa traballadora así como a 
súa representación legal.

Distribución irregular da xornada.

A empresa poderá dispor de até un 5% de horas anuais a distribuír de forma irregular e que terán os efectos de horas 
ordinarias de traballo.

Avisar e xustificar con 5 días de antelación, respectando sempre a conciliación da vida familiar coa laboral.
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A empresa estará obrigada a determinar o mecanismo de compensación da variación de horas mediante o axuste do 
calendario laboral, ben con períodos posteriores de redución de xornada ou días de descansos.

Artigo 9º.- Horas extraordinarias. Aumentar ao 75% do  recargo como compensación económica ou do 150% en tempo 
libre, neste último caso o días ou días a disfrutar será opción da persoa traballadora.

Artigo 11º.- Vacacións. Aumentar a 31 días naturais.

Artigo 12º- Licenzas e permisos. Propoñemos o seguinte:


− No apartado d) recoller o dereito á consulta médica das persoas traballadoras en tempo de traballo. 
Acompañamento (16 anos) a menores ao médico ou titorías ou acompañamento a medico de familiares 
dependentes .


− Licenzas do apartado e) que se poidan fraccionar non tendo que ser todos os días seguidos.

− Rebaixar a 150 quilómetros no caso de ter que facer un desprazamento.

− No apartado i) aumentar a 6 días de asuntos propios.

− No apartado k) aumentar a lactación ata os 12 meses podendo acumulala en 28 días.

− Estender estes dereitos ás parellas de feito.

− Todas as licenzas empezarán a contar desde o primeiro día laborable da persoa traballadora.


Artigo 14º.- Redución de xornada. Aumentar a redución de xornada por garda legal ata os 14 anos.

Artigo 18º.- Contratación. 

Engadir ao texto do artigo o seguinte:

1.- Unha persoa considerarase contratada a tempo parcial cando preste os seus servizos durante un número de horas ao 
día, á semana, ao mes e ao ano inferior ao 90% da xornada a tempo completo establecida neste Convenio para o posto 
de traballo e grupo profesional polo que se lle contratou, sendo de aplicación o réxime xurídico establecido no artigo 12 
do Estatuto dos Traballadores. Cando na empresa pactouse unha xornada inferior aos límites máximos establecidos neste 
Convenio, para establecer a porcentaxe de xornada contratada utilizarase como referencia a xornada de traballo dunha 
persoa traballadora a tempo completo comparable do seu mesmo centro de traballo, co mesmo tipo de contrato de 
traballo e que realice un traballo idéntico ou similar.

Horas complementarias. Nunca poderán ser superiores ao 30% da xornada anual/semanal, consolidándose o 50% das 
horas complementarias realizadas o ano anterior.

Artigo 22º.- Retribucións e cláusula de revisión salarial. Aumentar o IPC real máis o 5% por cada ano de vixencia do 
convenio. No caso de que o IPC sexa negativo non será tido en conta.

CEE con animo de lucro aplicarán as táboas do sector sempre que sexan mellores cas recollidas neste convenio.

Proporcionalidade das retribucións:

As persoas traballadoras estarán contratadas e adscritas a un centro en concreto e un servizo determinado. No caso de 
que a persoa traballadora non estea contratada a xornada completa e estea adscrita por dous contratos parciais recibirá 
as retribucións fixadas para cada un dos devanditos postos de traballo proporcionalmente ás horas de traballo no seu 
contrato, a condición de que non se supere o establecido no artigo de mobilidade funcional. 

En caso de ter dous contratos para o mesmo posto de traballo en dous centros diferentes dará lugar a un contrato único 
onde percibirá as mellores condicións retributivas en caso de aplicarse. 
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Artigo 23º.- Complemento de asistencia. Modificar o pago do complemento de asistencia a 20€/mes.

Artigo 24º.- Complemento de distancia. Modificar o pago a 20€/mes. Eliminar o segundo parágrafo  que fai referencia a 
vivir en diferente concello para ter dereito ao cobro deste complemento.

Artigo 25º.- Complemento de domingos e festivos. Aumentar a contía a 20€/mes. Este complemento aboarase tamén 
nas xornadas habituais de domingos e festivos.

Contemplar o 24, 25, 31 de decembro e 1, 5 y 6 de xaneiro como festivos a efectos retributivos.

Artigo 27º.- Paga de beneficios. Modificar todo o parágrafo recoñecendo o dereito a tódalas persoas traballadoras a unha 
terceira paga extra no mes de marzo na contía do salario base máis complementos.

Artigo 28º.- Axudas de custo. Aumentar as contías a 15€ media axuda, 60€ axuda completa con pernotación e 6€ para 
almorzo.

Artigo 29º.- Complemento de nocturnidade. Aumentar  ao 35%.

Novo artigo recollendo un complemento por coñecemento de idiomas.

Artigo 33º.- Clasificación profesional. Revisar. Promoción automática por categoría aos dous anos.

Artigo 34.- Promoción Profesional. 

As prazas vacantes existentes en cada empresa ou centro de traballo deberán ser informadas á RLT. En calquera caso a 
empresa deberá de informar as persoas traballadoras das devanditas vacantes e do procedemento para cubrilas, tendo 
preferencia para iso as persoas traballadoras con contratos parciais. 

En caso de ser necesario a amortización dunha vacante, deberá ser informada á RLT das persoas traballadoras as cales 
emitirán informe sobre a devandita amortización e se se axusta ao legalmente establecido ou contratado. 

A representación legal das persoas traballadoras participará, na forma que se acorde en cada empresa, nos 
procedementos de selección que se convoquen.

Esixirase un informe do equipo de valoración do centro sobre a adecuación do posto de traballo ás capacidades de quen 
optan ao mesmo, especialmente na idoneidade da capacidade para as tarefas e funcións asignadas á praza a ocupar.

Artigo 42º.- Adaptación do posto de traballo á persoa. Mellorar o mobiliario nos postos de traballo tendo en conta a 
opinión da representación legal das persoas traballadoras. 

Artigo 43º.- Roupa de traballo. Terase en conta a opinión da representación legal das persoas traballadoras para a 
adquisición da roupa de traballo.

Artigo 45º- Revisións médicas. Incluír revisións xinecolóxicas.

Artigo 51º.- Incapacidade temporal. Cobrar o 100% de tódalas retribucións en tódolos supostos.
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