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CCOO INSTA Á CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN A IMPULSAR UN 
ACORDO DE XUBILACIÓN PARCIAL PARA O PROFESORADO DO 

ENSINO CONCERTADO 
 
 

 
 
As sucesivas modificacións introducidas na xubilación parcial, especialmente a de 2013 
do PP introduciron penalizacións  que teñen como finalidade eliminar “de facto” o acceso 
a esta modalidade de xubilación. O fin da moratoria  a 31 de decembro de 2018, activa 
os   elementos máis restrictivos da norma; con todo segue sendo legalmente posible e 
economicamente viable seguir mantendo esta modalidade de xubilación como o 
testemuña a súa prórroga na inmensa maioría das Comunidades Autónomas. É 
fundamentalmente unha cuestión ideolóxica e de vontade política. 
 
Para CCOO a xubilación parcial é unha demanda esencial. 
 
 
A principios de 2019 remitimos solicitude formal para que se convocase a Mesa Tripartita 
do Ensino Concertado na que abordar a negociación de un acordo de xubilación. 
Acompañamos a nosa solicitude dun estudo de custes que tería para a Consellería de 
Educación o mantemento da xubilación parcial. A resposta a nosa proposta foi o silencio. 
 
En maio de 2019 CCOO realizamos una concentración de delegadas e delegados de 
CCOO para esixir tamén un acordo de xubilación parcial (O resto das Organizacións 
Sindicais rexeitaron participar alegando que non era o momento). 
 
Consideramos vixentes os argumentos que  alegabamos: 
 

1. Está vixente no ordenamento legal  sen que  exista impedimento para a súa 
aplicación máis alo das condicións requiridas para acollerse a ela. A súa supresión 
é unha decisión política tomada polo PP que constitúe un agravio máis ao persoal 
docente en pago delegado de Galicia respecto do seu homólogo do resto do 
estado.  

 
2. É unha ferramenta útil para o fomento do emprego (como recoñeceu 

recentemente a propia Administración Autonómica no proxecto de Orde 
presentado pola Secretaría Xeral de Emprego da Consellería de Economía, 
Emprego e Industria, que se establecen as bases reguladoras do programa de 
axudas para a contratación de persoas traballadoras remudistas).  

 
3. É un factor de equiparación cos docentes  do  ensino público que poden xubilarse 

a partir dos 60 anos  se teñen un  mínimo de 30 anos cotizados.  

 
4. Ten un impacto moi positivo na mellora das condicións laborais e persoais para 

as persoas con máis de  61 anos e que teñen longas carreiras profesionais que 
superan os  33.  Hai Comunidades Autónomas que manteñan a a xubilación 
parcial  e contemplan ademais a redución de horas lectivas para maiores de 55 
anos, pero ese tampouco é o caso de Galicia.   
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5. Promove a incorporación da  xente moza ao ensino, rexuvenecendo cadros de 

persoal  cuxa idade media  está  moi por enriba das recomendacións da Unión 
Europea.  A OCDE establece como composición óptima dos cadros de un 
docente menor de 30 anos por cada dous maiores de 50. En España os menores 
de 30 anos só representan o 4,7% dos cadros de persoal; é dicir, un docente 
menor de 30 anos por cada sete maiores de 50 . 
 

6. A importancia económica e social da xubilación parcial, pono de manifesto o Real 
Decreto-lei 20/2018, de 7 de decembro no que se di que “a finalidade 
perseguida por esta modalidade de xubilación parcial, que non é outra que a de 
procurar o rexuvenecemento dos cadros de personal, o fomento da contratación 
indefinida e o incremento da productividade das empresas”. 
 

7. Na meirande parte das Comunidades Autonomas as organización sindicais, 
patronais e Administración asinaron acordos de xubilación parcial. Son 
fundamentalmente as Comunidades gobernadas polo PP as que a rexeitan 
acordos de xubilación parcial. 

 
 
Ás razóns manifestadas entón, hai que engadir as que se derivan da nova situación: 

 
1. Coa irrupción da pandemia xerada polo COVID-19 engádese outra razón 

poderosa para acordar a activación desta modalidade de xubilación. As persoas 
que segundo a regulación actual se poden acoller a esta modalidade teñen que 
ter 62 anos ou máis. Son persoas que, polo tanto, están incluídas no colectivos 
de risco. As evidencias acadadas durante estes últimos meses testemuñan que 
son as persoas  dos segmentos de idade superiores aos 60 anos as máis 
vulnerables; polo tanto é preciso  extremar as medidas de prevención sobre elas. 
A xubilación parcial é unha ferramenta extremadamente eficaz para axudar a 
preservar a saúde deste colectivo. 

 
2. Tamén se debe ter en conta as transformación e novas esixencias que vai 

introducir  na practica docente a presenza do COVID-19. Novas modalidades e 
técnicas de traballo no que as ferramentas informáticas  van incrementar 
significativamente a súa presenza. Por razóns coñecidas unha porcentaxe 
importante das persoas que se atopan neses rangos de idade posúen unha 
competencia limitada no uso dunhas tecnoloxías que terán que incorporarse 
necesariamente á práctica diaria. A adquisición das destrezas imprescindibles  
requirirá un tempo, unhas habilidades, un esforzo e unha motivación difíciles de 
acadar nun contexto tan complexo.   

 
Pretextos que non razóns para rexeitar a xubilación.  
 
A  Consellería de Educación rexeitou as nosas demandas sen alegar razón de 
consistencia, máis ala de afirmar que Facenda non o autoriza porque ten un custe 
elevado para a Administración (pero non aporta cifras, nin  considera que o sobre custe 
que alega, recuperaríase pola vía do incremento das bases de cotización do relevado –
traballa media xornada pero cotiza como se traballase a xornada completa-) ou que iso 
suporía un agravio para outros traballadores  dependentes da Consellería. Os 12 
millons de € que aforra anualmente en salarios en concertada, a supresión da paga de 
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antigüidade, e dos acordos de mantemento de emprego, o recorte de máis de 16.000 
€ ao profesorado de concertada, a prohibición de abonar as coordinacións e xefaturas 
de departamento….  non computan no capítulo de agravios….  
Resulta provocador que o  PP endurecese ao máximo as condicións para acceder  á 
xubilación parcial en 2013 e agora culpe a esas condicións  para xustificar a súa negativa 
a concedérnola. 
 
En España si, en Galicia non 
 
A demanda que CCOO vimos reiterando non é novedosa nin excepcional; na meirande 
parte das Comunidades Autónomas  asináronse  en datas recentes,  acordos para 
manter a xubilación parcial que alcanzan ata o ano 2023. Moitas desas Comunidades, 
cuxa posición no ranking económico  está por debaixo de Galicia, manteñen ademáis 
acordos que aquí foron suprimidos -como os de mantemento de emprego, paga de 
antigüidade, equiparación retributiva…- e outros que aquí nunca existiron como a 
redución progresiva da carga lectiva, os sexenios… O agravio é evidente e estridente. 
 
Gustarianos que as Organizacións Sindicais maioritarias do ensino concertado en 
Galicia mantivesen o mesmo tono reivindicativo en Galicia que manteñen noutros 
territorios. 
 
 

O 12 de xullo temos na nosa man corresponder nas urnas á 
“xenerosidade”  mostrada  polo PP cos traballadores/as do 

ensino concertado. 
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COMUNIDADES AUTÓNOMAS CON ACORDOS DE 
XUBILACIÓN PARCIAL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS SEN ACORDOS DE 
XUBILACIÓN PARCIAL 
  

% REDUCCION XORNADA  VIXENCIA  GOBERNO  
� BALEARES  Entre o 25% e o 50%   2019, 2020 e 2021 PSOE-MÉS per Mallorca. 

� ANDALUCIA  Entre o 25%  e o 50%   2021 PP-CIUDADANOS 

� ASTURIAS  Entre o 25%  e o 50%  Ata 2023  PSOE-UNIDAS PODEMOS 

� CASTELA A MANCHA Entre o 25%  e o 50%   2019-2020 PSOE -UNIDAS PODEMOS 

� EUSKADI Reducción de xornada do 75%  Ata 2021 PNV  

� CATALUÑA Reducción de xornada ata  o 75% 2019, 2020 e 2021.  ERC- JPC 

� A RIOXA Entre o 25%  e o  75%  2019, 2020 e 2021.  PSOE-UNIDAS PODEMOS 

� ARAGÓN Entre o 50% ao 75%  2020-2021  PSOE-UNIDAS PODEMOS-
CHUNTA  

� C. VALENCIANA Ata o  75%  2019 e 2020  PSOE-COMPROMIS-UNIDAS 
PODEMOS 

� MURCIA Entre o 25%  e o 50% 2019 – 2023  PP-CIUDADANOS  

� NAVARRA Entre o 25%  e o 50% Ata 2020 PSOE, GEROA BAI, UNIDAS 
PODEMOS  

CCAA 

A XUBILACIÓN PARCIAL NAS DISTINTAS CCAA 

CCAA CON ACORDOS DE XUBILACIÓN PARCIAL 

CCAA SEN ACORDOS DE XUBILACIÓN PARCIAL 
CCAA  GOBERNO  
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