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Froito da negociación colectiva na que CCOO desenvolvemos un 
papel esencial, o Goberno aprobou con efecto a 1 de xaneiro de 
2019 unha suba salarial do 2,3758% para os empregados públicos 
(que poderá incrementarse ata o 2,75% se o PIB sobe ao 2,5%). 
Este incremento, tal e como reclamamos CCOO, tamén lle será 
aplicado ao profesorado do ensino concertado. 


Así mesmo, en 2018 CCOO asinamos un incremento salarial 
progresivo coa Consellería de Educación e reclamamos e 
conseguimos a súa aplicación ao profesorado do ensino 
concertado. Polo tanto, tamén se producirá un incremento de 20 € 
no CRCA (Complemento Retributivo da Comunidade Autónoma) 
desde o 1 xaneiro. 


Estes e outros acordos sobre analoxía retributiva que CCOO fomos 
subscribindo no ámbito do ensino público, conseguimos que se trasladen ao ensino concertado. En 
contra do que soteñen algúns que non participan nestes procesos, isto pon de manifesto o 
compromiso de CCOO cos traballadores e traballadoras do ensino concertado. Mentras a súa 
obsesión principal é acusarnos de ir contra a concertada, nos imos conseguindo mellorar as súas 
condicións. 


Os salarios de 2019 para o profesorado en pago delegado, a espera da publicación das táboas 
salariais quedaran como se reflicte nas seguintes táboas, (con independencia de que a evolución do 
PIB poida incrementalos) 


EDITORIAL

Iria Antuña
Acción Sindical de Ensino Privado 
Federación de CCOO de Galicia
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ACORDO RETRIBUTIVO AUTONÓMICO 2019-2019 ASINADO POR CCOO 
QUE TAMÉN SERÁ DE APLICACIÓN AO ENSINO CONCERTADO
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DATA DE EFECTIVIDADE INCREMENTO MENSUAL INCREMENTO ANUAL

01-10-2018 15 € 210 €

01-01-2019 20 € 280 €

01-01-2020 25 € 350 €

01-01-2021 30 € 420 €

TOTAL 90 € 1.260 €

VALORACIÓN E PROPOSTAS DE CCOO 


Valoramos positivamente o cambio de tendencia e celebramos os incrementos salariais. Pero 
tamén temos presente que no ensino concertado estes incrementos son insuficientes porque non 
nos permiten reducir a distancia co profesorado de pública, só evitan que aumente. 


Hai que cumprir a Lei e camiñar cara a equiparación cos docentes do ensino público. CCOO 
consideramos que no curto prazo e os obxectivos en materia salarial en Galicia deben ser: 


• Reducir a diferencia de 2.000 € anuais que existe durante os seis primeiros anos cos 
homólogos do ensino público. 


• Implantar os sexenios para evitar que progresivamente aumente a diferencia retributiva 
(que alcanza os 170.000€ ao final da vida laboral) 


• Abono das coordinacións e xefaturas de departamento. 


A Administración tense que comprometer para que o profesorado concertado galego academos a 
porcentaxe de equiparación que xa conseguiron noutros territorios. Estamos entre as tres últimas 
Comunidades tamén no en grao de equiparación salarial. 


Así mesmo reclamamos para o Persoal de Administración e Servizos os mesmos incrementos e 
avanzar cara a homologación salarial e o Pago Delegado. 



te traballadores/as do Ensino 

 

www.ccooensino.gal4

Os incrementos das retribucións para o ensino concertado son consecuencia directa do acordo 
asinado en 20018 por CCOO na Mesa Xeral de Negociación das Administracións Públicas e que 
conseguimos trasladar ao ensino concertado. 


A publicación do RDL obedece á esixencias de CCOO


Dado o retraso co que se van presentar os orzamentos e a incertidume da súa aprobación, o Real 
Decreto-Lei 24/2018, de 21 de dicembro, polo que se aproban medidas urxentes en materia de 
retribucións, obedece a la exigencia de CCOO para que se publicara. Evitamos así que se 
bloquearan os incrementos salariais e a negociación colectiva durante 2019. 


Que abrangue este acordo para o ensino concertado? 


Suba salarial mínima do 6,12% e máxima do 8,79% 


Fondos adicionais para negociar nas Comunidades Autónomas.  

O ACORDO RETRIBUTIVO 2018-2020 

Fixo/ Evolución PIB 2018 2019 2020 Acumulado

FIXO 1,75% 2,25% 2,00% 6,12%

PIB igual a 2,1% 1,75% 2,30% 2,20% 6,38%

PIB igual a 2,2% 1,75% 2,35% 2,40% 6,64%

PIB igual a 2,3% 1,75% 2,40% 2,60% 6,90%

PIB igual a 2,4% 1,75% 2,45% 2,80% 7,16%

PIB igual ou superior ao 3,1%/2,5%/2,5% 1,75% 2,50% 3,00% 7,42%

Fondos adicionais (0,20%/0,25%/0,30%) 1,95% 2,75% 3,30% 8,21%

Total anual mínimos (fixo+fondos adicionais) 1,95% 2,50% 2,30% 6,90%

0,55 adicional por cumprimento déficit 2020 ------- ------- 3,85% 8,79%

TOTAL anual escenario máximos 1,95% 2,75% 3,85% 8,79%

NOTA ACLARATORIA. En 2018 ao profesorado en pago delegado o incremento foi en 
realidade de 1,625%, mentras que para os funcionarios foi de 1,75% Polo tanto en 2019 ao 
profesorado de concertada aplicaráselle un incremento do 0,125 como factor corrector de 
equiparación co funcionariado que garante un incremento do 2,375%. 
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SALARIO MENSUAL DOCENTES EN PAGO DELEGADO 
SEGUNDO AS HORAS LECTIVAS IMPARTIDAS. 

(INCREMENTO 2,3758% en tódolos Concepetos, o que hai que engadir 15 €/mes de 2018 no 
CRCA e 20 €/mes de 2019 no CRCA) 

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 Concertado

TÁBOAS SALARIAIS 2019 PROFESORADO 
EN PAGO DELEGADO 

xaneiro 2019
Ensino Concertado Xaneiro 2019

SALARIO MENSUAL DOCENTES EN PAGO DELEGADO 
SEGUNDO AS HORAS LECTIVAS IMPARTIDAS. 

(INCREMENTO 2,3758% en tódolos Concepetos, o que hai que engadir 15 €/mes de 
2018 no CRCA e 20 €/mes de 2019 no CRCA) 

CRCA (*)= Complemento Retributivo da Comunidade Autónoma. 

• Esta valoración por horas é para o cálculo do salario dos docentes que non teñen xornada
• completa (25 h. semanais en contrato, 24 efectivas por acordo).
• Horas de contrato = horas lectivas semanais.
• Nestas cantidades está incluída a parte proporcional correspondente ás horas non

lectivas.

CRCA (*)= Complemento Retributivo da Comunidade Autónoma. 


• Esta valoración por horas é para o cálculo do salario dos docentes que non teñen xornada completa 
(25 h. semanais en contrato, 24 efectivas por acordo).  

• Horas de contrato = horas lectivas semanais.  

• Nestas cantidades está incluída a parte proporcional correspondente ás horas non lectivas.  



te traballadores/as do Ensino 

 

(INCREMENTO 2,3758% en tódolos Concepetos, o que hai que engadir 15 €/mes de 2018 no CRCA e 
20 €/mes de 2019 no CRCA) 

 

www.ccooensino.gal

GRAO 1 GRAO 2 GRAO 3

6

DEFENDE 
OS 

TEUS 
DEREITOS 

www.ccooensino.net 

 ensino

O parentesco dunha persoa respecto doutra determ
ínase polo núm

ero de xeracións que as separan. Cada xeración é un grao e a  
sucesión de graos form

a a "liña de sucesión". A liña de sucesión pode ser recta ou directa, form
ada por persoas que ascenden ou 

descenden unhas doutras ou colateral, form
ada por persoas que proceden dun m

esm
o m

adeiro com
ún. A liña pode ser descendente 

ou ascendente, dependendo de se descende deles ou son descendentes da persoa.  
Tam

én debe distinguirse entre o parentesco por consanguinidade e o parentesco por  afinidade. O prim
eiro dáse respecto da propia 
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ilia, e o segundo respecto da fam

ilia do cónxuxe, com
putándose os graos da m

esm
a form
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Resolución de 30 de julio de 2013, de la Dirección G

eneral de Em
pleo, por la que se registra y publica el VI Convenio colectivo de em

presas de enseñanza privada sostenidas total o 
parcialm

ente con fondos públicos. (Disposición 9028 del BO
E núm

. 197 de 2013) 

Perm
isos retribuídos

(art 38) 

MATRIMONIO 
NACEMENTO 

FILLO/A 

FALECEMENTO, 
ACCIDENTE, 

ENFERMIDADE OU 
HOSPITALIZACIÓN 

DE FAMILIAR 2º 
GRAO 

15 días naturais 
3 días naturais 
ou 5 se dista 
máis de 150 

km do domicilio 

3 días naturais ou 5 
se dista máis de 150 

km do domicilio 

INTERVENCIÓN 
CIRÚRXICA SEN 

HOSPITALIZACIÓN 
CON REPOUSO 

DOMICILIARIO DE 
FAMILIAR 2º GRAO 

TRASLADO 
DE 

DOMICILIO 

VODA DE 
FAMILIAR 2º 

GRAO 

2 días naturais ou 
5 por 

desprazamento 
1 día 

O día da voda 

POR CUMPRIMENTO DUN 
DEBER INESCUSABLE DE 

CARÁCTER PÚBLICO E 
PERSOAL 

ASISTENCIA A EXAMES 
PRENATAIS E TÉCNICAS 

DE PREPARACIÓN AO 
PARTO 

Polo tempo indispensable 
Polo tempo indispensable 

LACTANCIA (art 41) 
1 hora ou 2 medias horas de ausencia do posto de traballo ata 

que o fillo cumpra 9 meses 
Poderá acumularse o período de lactación en días completos 

previo acordo coa empresa 
O persoal en pago delegado segundo estableza o  acordo coa 

Consellería de Educación (28 días naturais) 
PERMISO PARA A FORMACIÓN (art 43) 
Aqueles previamente autorizados pola empresa 

EXAMES OFICIAIS (art 44) 
Os días das celebracións das probas con justificación. 

 
 

Licenzas por conciliación coa vida 
fam

iliar (retribuídas) 
 

MATERNIDADE (art 40) 
(ET 48.4) 

 
PATERNIDADE (art 40) 

(ET 48.4) 
16 semanas ampliables a 2 

semanas máis en parto 
múltiple por cada fillo a partir 

do 2º 

5 semanas ininterrumpidas, 
2 días máis por cada fillo a 

partires do segundo no caso 
de adopción múltiple. 

RISCO DURANTE O EMBARAZO OU A LACTACIÓN 
Mentres dure a causa, até o parto ou até que o fillo cumpra 9 

meses respectivamente 

 
Perm

isos non retribuídos (art 39) 
Até 15 días naturais por ano con preaviso de 15 días (poderá 

solicitarse dividido en 2 períodos) 

 
Vacacións 

TODOS OS TRABALLADORES (art 32) 
1 mes preferiblemente no verán 

PERSOAL DOCENTE 
(art 33) 

PERSOAL NON 
DOCENTE(art 35)  

Un mes adicional no verán 
Excepcións: 

1. Máximo de 40 h lectivas 
ou nos primeiros 8 días de 
xullo ou nos últimos 8 días 

de agosto. 
2. Curso de formación de 
verán, máximo de 100h 

lectivas con compensación 
económica. 

En semana santa e Nadal as 
mesmas vacacións que os 

alumnos 
(art 34) Na Educación 

Infantil integrada (0-3) 15 
laborables ao longo do ano 

6 días laborables en nadal 
3 días laborables en semana 

santa 
6 días ao longo do ano (3 de 
elección polo empresario e 3 

polo traballador ou 
traballadora) 

Persoal de administración e 
servizos 2 días mais 

Excedencias 

FORZOSA (art 46) 
Reserva 
do posto 

Cóm
puto 

de 
antigüidade 

Por designación ou elección para 
un cargo público 

Polo exercicio de funcións 
sindicais de ámbito provincial ou 

superior 
Por dedicación a 

perfeccionamento profesional até 
1 ano (antigüidade esixida 10 

anos ou 4 se é consecuencia de 
adecuación a innovacións 
educativas da empresa) 

si 
si 

ESPECIAL (CONCILIACIÓN 
COA VIDA FAMILIAR) (art 47) 

Reserva 
do posto 

Cóm
puto 

de 
antigüidade 

Por coidado de fillo/a (máx. 3 
anos) 

Por coidado de familiar 2º grao 
(máx. 2 anos) 

Si, o 
primeiro 

ano 
si 

VOLUNTARIA (art 49) 
Reserva 
do posto 

Cóm
puto 

de 
antigüidade 

Condicións: cando menos 1 ano 
de antigüidade e non excedencia 

nos 4 anos anteriores 
Tempo mínimo solicitado de 4 

meses e máximo de 5 anos 

non 
non 

 
Redución de xornada (art 42) 

COIDADO DE FILLO 
MENOR DE 8 ANOS OU 
CON DISCAPACIDADE 

 
COIDADO DE FAMILIAR 

ATÉ 2º GRAO 
Entre 1/8 e ½ da xornada 

ordinaria 
Entre 1/8 e ½ da xornada 

ordinaria 
 

ACTUALIZACIÓN 2019



  
DESCARGA A APP DE CCOO ENSINO 
GRATUITA!!!! 
Recibirás notificacións push con toda a 
información do teu sector

Federación de Ensino de CCOO de Galicia

      

Santiago de Compostela

Rúa Miguel Ferro Caaveiro,8 

1º andar

CP 15707

Telf. 981 551 826

ensino.stgo@galicia.ccoo.es 
Suso Pereira: 606923596 

A Coruña

Avda. Alfonso Molina, km 2, 

3º andar

CP 15008

Telf. 981 145 895

scensino.coru@galicia.ccoo.es

Chema Pita: 608913115 

Ferrol

Rúa María 42-44

CP 15402

Telf. 981 369 336

scensino.ferrol@galicia.ccoo.es

Esperanza Díez: 628714370 

Lugo

Rolda da Muralla 58, 

4º andar

CP 27002

Telf. 982 221 060

scensino.lugo@galicia.ccoo.es

Esperanza Díez: 628714370 

Ourense

Parque San Lázaro 12, 3º andar

CP 32300

Telf. 988 392 256

scensino.oure@galicia.ccoo.es

Iria Antuña: 606348093 
Manolo Lage: 686456850 

Pontevedra

Rúa Pasantería 1, 2º andar

CP 36002

Telf. 986 866 276

scensino.pont@galicia.ccoo.es

Iria Antuña: 606348093 

Vigo

Rúa das Teixugueiras 11 entrechán

CP 36212

Telf. 986 246 847

scensino.vigo@galicia.ccoo.es

Iria Antuña: 606348093 
Manolo Lage: 686456850 
Eugenio de la Iglesia: 690676017 

O Barco

Praza do Concello 2, 1º andar

CP 32300

Telf. 988 322 034

scensino.oure@galicia.ccoo.es

Iria Antuña: 606348093 

Monforte

Roberto Baamonde s/n

CP 27400

Telf. 982 401 518

scensino.lugo@galicia.ccoo.es 
Esperanza Díez: 628714370 

Onde podes atoparnos

www.ccooensino.gal

FOLGA DE DÚAS HORAS POR QUENDA: 00:00 a 02:00 - 12:00 a 14:00 - 19:30 a 21:30
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