
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

www.ccooensino.gal

Ensino Concertado

CCOO RECLAMA UN ACORDO DE XUBILACIÓN PARCIAL PARA 
AS TRABALLADORAS E TRABALLADORES DO ENSINO 

EN GALICIA O PROFESORADO EN PAGO DELEGADO NON SE PODERÁ ACOLLER 
Á XUBILACIÓN PARCIAL

O pasado día 5 de abril, a petición de CCOO, fomos recibidos pola subdirectora de centros e 
RRHH da Consellería de Educación.  

CCOO  queríamos coñecer a disposición da Consellería a seguir facilitando o acceso á xubilación 
parcial para o profesorado do ensino concertado en pago delegado. E se a resposta era negativa 
unha proposta para que se abordase con urxencia a negociación dun acordo. 

A subdirectora confirmounos que a partir do 1 de xaneiro de  2019 a Consellería de 
Educación non acepta ningunha xubilación parcial do persoal en pago delegado nin  están 
dispostos a negociar  ningún acordo ao respecto. En consecuencia o profesorado terá que 
traballar    a xornada completa ata a súa xubilación  aos 65 ou 67 anos, segundo os casos.  

CCOO DEMANDOU UN ACORDO DE XUBILACIÓN PARCIAL.  

Diante da posición da Consellería, CCOO  entregamos  un estudo económico e pedimos que 
se convoque á Mesa do Ensino Concertado para abordar este asunto e elaborar un acordo de 
xubilación parcial para os traballadores/as do ensino concertado, á semellanza do que 
acontece noutras Comunidades Autónomas.  

A CONSELLERÍA ALEGA O CUSTE ECONÓMICO PARA REXEITALA 

A Consellería de Educación escúdase no custe económico que tería tal medida sin aportar 
estudio nin proporcionar datos. Sen embargo, segundo o estudo que elaboramos en CCOO  o 
custe de manter esta modalidade de xubilación   para os próximos 3 anos é escaso é  
asumible para a Consellería. (podedes consultar o estudio na nosa páxina web).  

mailto:scensino.ferrol@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.pont@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.oure@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.coru@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.oure@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.coru@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.lugo@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.oure@galicia.ccoo.es
mailto:ensino.stgo@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.ferrol@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.pont@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.lugo@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.vigo@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.oure@galicia.ccoo.es
mailto:ensino.stgo@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.lugo@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.lugo@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.vigo@galicia.ccoo.es


O custe económico non é un factor  relevante, noutras comunidades –que económicamente non 
están por enriba de Galicia-  entederon que era asumible e asinaronse acordos  de xubilación. 

Pero ademais Galicia pechou o exercicio económico de 2018 con superávit.  Unha porcentaxe 
dese  excedente   podería  empregarse  en restituir ao profesorado da concertada algúns dos 
dereitos e melloras arrebatados desde 2009, incorporandose a senda do que na inmensa mayoría 
das Comunidades se leva facendo desde hai alguns anos. Ademáis o custe de tal medida non 
compensa nin de lonxe todo o recortado en salarios e  pluses durante todos estes anos.  

Unha decisión máis ideolóxica que económica 

Para CCOO a decisión do Goberno de Galicia non  obedece tanto a razóns económicas como a 
razóns ideolóxicas   entre as  que está a de aumentar a vida laboral das persoas retrasando a 
idade de xubilación, reducir o gasto en pensións…  Chama a atención que a tendencia a rexeitar 
acordos desta natureza predomine precisamente nas Comunidades gobernadas pola dereita.  

O PP MALTRATA ÁS  TRABALLADORAS E TRABALLADORES DA 
CONCERTADA 

Galicia volve marcar a diferencia no trato ao profesorado do ensino concertado. Unha vez máis 
o PP sitúanos na banda dos recortes. Mentras comunidades como Baleares, Valencia, Asturias, 
Andalucia, Navarra, Aragón…. optaron por asinar acordos para prorrogar a xubilación parcial, 
aquí fecemos o de sempre, suprimir e afondar na vía da amputación de dereitos e avances.  

Para este goberno non foron suficientes os 19.000€ recortados a cada docente desde 2010, non 
son suficientes os 12.000€ substraídos a cada perceptor da  Paga de Antigüidade; non son 
suficientes os 20.000.000€ que anualmente aforra co profesorado de concertada, non é 
suficiente con suprimir os 2.500€ anuais dos complementos por coordinación e xefaturas de 
departamento, non é suficiente con laminar acordos como o de mantemento de emprego, non é 
suficiente con negarse a homologar os nosos salarios, xornada e condicións laborais, non é 
suficiente que sexamos das últimas comunidades en salarios… é dunha voracidade insacible e 
nada lle parece  suficiente a hora de recortarnos…. 

NON É SOPORTABLE  TANTO MALTRATO…  

A RESPOSTA XA NON ESTÁ NA MESA DE NEGOCIACIÓN NIN NOS 

TRIBUNAIS…  

SÓ PODE VIR DA MOBILIZACIÓN. 
 




