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GUÍA RÁPIDA DO XV CONVENIO COLECTIVO DE CENTROS E 
SERVIZOS DE ATENCIÓN A PERSOAS CON DISCAPACIDADE

1. ENTRADA EN VIGOR E APLICACIÓN DO CONVENIO COLECTIVO
(artigo 6)

Cando deben de aplicarse as novas táboas salariais? 

O presente Convenio ten un ámbito temporal do 1 de xaneiro de 2019 ata 31 de 

decembro de 2021. A entrada en vigor do mesmo será ao día seguinte da súa 

publicación no «Boletín Oficial do Estado». Naqueles artigos para os que se acorde 

outra vixencia expresarase a data de entrada en vigor no mesmo. 

As empresas están obrigadas a aplicar as táboas salariais desde o 1 de xaneiro de 2019. 

As actualizacións salariais que, no seu caso, procedan pola aplicación do novo Convenio, 

realizaranse no prazo máximo de tres meses a partir da data de publicación no « 

«Boletín Oficial do Estado»» do presente Convenio colectivo. 

2. RETRIBUCIÓNS (artigos 9, 30 e 32)

Os traballadores/as que viñesen gozando de condicións económicas máis vantaxosas 

teñen dereito a mantelas mediante un complemento persoal non absorbible, non 

compensable, non revisable e revalorizable. 

O complemento de desenvolvemento profesional (CDP) regulado no XIV Convenio 
colectivo é substituído polo complemento de desenvolvemento e capacitación 
profesional (ND) polo que as cantidades que polo anterior complemento de 
desenvolvemento profesional viñesen percibindo os traballadores/as integraranse no 
novo complemento de desenvolvemento e capacitación profesional, ata un máximo dun 
5,6 % da cantidade que viñese percibindo como o antigo complemento de 
desenvolvemento profesional. A diferenza desde o 5,6 % ata a cantidade que viñese 
percibindo polo antigo CDP integrarase nun novo complemento persoal non absorbible, 
non compensable e non revisable. 
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Como se deveña o novo complemento e como funciona? 

A súa percepción vincúlase á realización de 75 horas formativas nun período de 3 

anos. A empresa está obrigada a facilitar ao traballador/a esta formación. Se a 

empresa non facilita a formación, devéñase o dereito a percibir o complemento e a 

empresa debe de abonalo. O novo complemento ten dous niveis: 

O primeiro nivel de desenvolvemento, ND1, corresponde ao 7,5% do salario 

basee fixado nas novas táboas salariais. 

O segundo, ND2, corresponderá ao 5,5% do salario basee que se estableza nas 

táboas salariais de 2022. 

O nivel de desenvolvemento a aplicar a cada traballador está en función da data da 

súa incorporación á empresa. 

Deveño do primeiro nivel de desenvolvemento, ND1 

 Traballadores/as que se incorporaron á empresa antes do 1 de xullo de 2016:.

1. Traballadores/as cuxas entidades estean a abonar o CDP automático e

estean a cobrar dous CDP (7,4%). O salario total será:

Salario basee XV Convenio + 7,5% Salario basee XV Convenio + 1,8% Salario

basee  XIV Convenio

Exemplos de aplicación: 

a) Coidador/a con dous CDP acumulados do 7,4% (3,7%+3,7%)

Retribución XV convenio = 990 + (7,5%990) + (1,8%911,49) 

b) Fisioterapeuta con dous CDP acumulados do 7,4% (3,7%+3,7%)

Retribución XV convenio = 1.330 + (7,5%1.330) + (1,8%1.233,56) 
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2. Traballadores/as que cobran un CDP igual ou menor ao 5,6%. O salario

total será:

Salario basee XV Convenio + 7,5% salario basee XV Convenio

Exemplos de aplicación: 

c) Coidador/a con un CDP do 3,7%

Retribución XV convenio = 990 + (7,5%990) 

d) Fisioterapeuta cun CDP do 3,7%

Retribución XV convenio = 1.330 + (7,5%1.330) 

 Traballadores/as que se incorporaron á empresa entre o 1 de xullo de 2016 e

o 31 de decembro de 2018:

O novo salario basee destes traballadores será o establecido nas táboas 

salariais do presente convenio para o seu grupo profesional. Devengarán o ND1 o 

1 de xaneiro de 2022 a condición de que realizasen a formación prevista pola 

empresa. 

 Traballadores/as que se incorporen á empresa con posterioridade ao 1 de

xaneiro de 2019: 

Devengarán o dereito a percibir o nivel de desenvolvemento ND1 unha vez 

pasados tres anos a contar desde o día en que comezaron a prestar os seus 

servizos na empresa, a condición de que realizasen a formación prevista por 

esta. 

Deveño do segundo nivel de desenvolvemento, ND2 

O segundo nivel de desenvolvemento ND2 se devengará ao tres anos seguintes de 

alcanzar o primeiro nivel de desenvolvemento. 
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COMPLEMENTOS 

De coordinación e de dirección (artigo 37)

O traballador/a percibirá o complemento mentres realice as funcións concretas de 

coordinación ou dirección. Se os traballadores/as xa viñesen percibindo cantidades 

superiores ás fixadas no novo convenio, a diferenza deben de continuar percibíndoa, 

mentres realicen esas tarefas. 

En relación ao complemento de coordinación, débese de explicitar o tempo de 

xornada que supón a coordinación. Se é inferior ao 50% da súa xornada 

corresponderalle un complemento de 100 € euros e se é superior ao 50% o importe 

do complemento será de 175 €. 

De aptitude profesional (artigo 38)

Establécese un novo complemento, de 150€ mensuais, para aqueles condutores/as 

que estando contratados ao amparo do XIV Convenio conduzan vehículos de empresa 

que esixan dispor de os permisos C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. 

Este complemento non se aplicará para aqueles traballadores/as, que realizando 

funcións para as que habilita o Certificado de Aptitude Profesional, estivesen 

contratados noutro posto de traballo cuxo salario sexa superior ao correspondente 

ao de condutor, segundo a táboa salarial máis o complemento regulado no parágrafo 

anterior. 

Específico (artigo 39)

Este complemento, de 220€ anuais, só será aplicable nos centros de atención 

especializada cualificados especificamente pola Administración Pública competente 

como centros de atención a persoas con discapacidade con trastorno de conduta. 
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XORNADA DE TRABALLO (artigos 46, 50, 92, 95, 100, 101, 102) 

 

En relación con a xornada establécese a xornada máxima anual para os distintos tipos 

de centros..  

 

Centros Especiais de Emprego e Centros de Atención Especializada 

 

 

Xornada anual / horas 2019 2020 2021 

Centros Especiais de Emprego 1.750 1.740 1.720 

Atención Especializada  1.720 1.720 1.720 

 

 

Centros de educación especial 

 

 

Xornada anual / horas 2019 2020 2021 

Persoal complementario 1.575 1.560 1.545 

Persoal de administración e servizos 1.720 1.720 1.720 

Docentes (850 horas lectivas máximas) 1.250 1.250 1.250 

 
 

A distribución da xornada quedará reflectida no calendario laboral que deberá 

establecerse antes do 31 de xaneiro (31 de outubro, do curso escolar, nos centros 

educativos).  

 

Regúlase a xornada irregular facendo desaparecer o concepto de bolsa de horas. A 

aplicación da xornada irregular deberá comunicarse cunha antelación de 5 días, 

indicando día e hora de inicio. A empresa estará obrigada a determinar o mecanismo de 
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compensación da variación de horas mediante o axuste do calendario laboral, ben con 

períodos posteriores de redución de xornada ou días de descansos. Nos supostos nos que 

as horas de xornada irregular non estivesen contempladas no calendario laboral 

devandito axuste deberá realizarse no ano natural.
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PERMISOS RETRIBUIDOS (artigo 52)

Todos os permisos comezarán a computarse o día do feito causante. No caso de que o 

feito causante se produzca nun día non laborable para o traballador/a, o permiso 

comezará o primeiro día laborable que lle corresponda. 

Disporase dun máximo de 20 horas anuais retribuidas para asistir a consultas médicas de 

especialistas tanto do propio traballador/a como de fillos menores de 14 anos, fillos con 

discapacidade, pais e familiares a cargo en situación de dependencia. Estas horas tamén 

poderán ser gozadas para asistencia a reunións de seguimento académico para fillos 

menores de 16 anos. Así mesmo, poderán utilizarse para asistir a consultas de atención 

primaria para aqueles traballadores/as que non dispoñan de profesional sanitario fóra do 

seu horario laboral.  

Todos os permisos débense gozar de maneira ininterrompida, excepto os casos de 

hospitalización, accidente, enfermidade grave e intervención cirúrxica sen 

hospitalización de cónxuxes, fillos, pais e outros familiares ata o segundo grao de 

consanguinidad ou afinidade, no que o goce poderá ser descontinuo ata completar o 

número máximo de días mentres persista o feito causante. 

LACTACIÓN (artigo 59)

As horas do permiso de lactación poderán acumularse a 20 días naturais continuados 

para contratos a tempo completo..  

INCAPACIDADE TEMPORAL (artigos 75 e 110)

Tratamento da incapacidade temporal nos centros especiais de emprego e centros de 
atención especializada. 

A partir do momento da publicación do convenio, establécese a obrigatoriedade de 

compensar ao 100% a primeira baixa no ano natural do traballador/a, en caso de 

enfermidade común ou accidente non laboral. 

Que ocorre se estou de baixa no momento da publicación do convenio? 

A baixa seguirase compensando ata a súa finalización conforme ao establecido no XIV 

convenio colectivo, tomando como referencia as novas retribucións. En caso dunha 

nova baixa durante ese ano natural, esta considerarase a primeira e será compensada 

ao 100% tal e como establece o XV convenio colectivo. 
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Tratamento da incapacidade temporal nos centros educativos. 

Durante o tres primeiros meses de baixa, percibirase o complemento necesario ata 
completar o 100 % da retribución salarial total, incluído os incrementos salariais 
producidos no período de baixa. No caso de docentes incluídos na nómina de pago 
delegado da Administración educativa correspondente, a percepción do 100 % da súa 
retribución salarial total estenderase aos 7 primeiros meses da Incapacidade Temporal. 
En caso de continuar a incapacidade, abonarase ata o 100 % un mes máis por cada trienio 
de antigüidade do docente. 

Así mesmo, todo traballador/a afectado por este convenio percibirá o 100 % da 
retribución mensual ordinaria ata o final da baixa sempre que esta sexa consecuencia das 
enfermidades graves recollidas no Real Decreto 1148/2011, independentemente do 
número de baixas que tivese durante ese ano. 

DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS

Complemento de posto 

Créase un complemento, non compensable, non absorbible e revalorizable, nos 

seguintes casos: 

Posto de traballo Complemento 

Xefe/a 1 de Administración 98,66 € 

Xefe/a de Administración 182,56 € 

Xefe/a de produción 175,27 € 

Adxunto/a de produción 91,97 € 

Técnico/a de xestión administrativa 41,18 € 

Gratificaciones extraordinarias

Establécense gratificaciones extraordinarias para o persoal complementario e de 

administración e servizos dos centros educativos, a percibir en 2019 e durante o 

primeiro trimestre de 2020. 
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OUTROS

 As traballadoras vítimas de violencia de xénero poderán acceder a un anticipo de

tres mensualidades sobre nómina co fin de facer fronte aos gastos derivados da 

súa situación. 

 O nacemento ou adopción de fillo outorgará o dereito ao traballador/á percibir

unha axuda de 150€, que ascenderá a 300€ en caso de nacemento/adopción de 

fillo con discapacidade. 




