
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 Privado

CONVENIO COLECTIVO PARA OS CENTROS DE ENSINO  DE BARBEARÍA  E 
ESTÉTICA, DE ENSINOS  MUSICAIS E DE ARTES APLICADAS E OFICIOS 

ARTÍSTICOS

CCOO asinou o pasado 18 de novembro o VII Convenio colectivo do sector, que terá vixencia ata o 31 
de decembro de 2021. O acordo representa un avance na mellora das condicións laborais de quen 
quedan baixo o seu paraguas, resaltando os seguintes aspectos:


Incremento salarial do 2% para 2020 e do 2% para 2021. Asemade ,  equíparase  o 
salario  base ao SMI (950€ mensuales x 14 pagas) naqueles  postos de traballo que ata o 
momento tiñan asignada nas táboas salariais unha cantidade inferior. Os trienios non 
serán absorbidos en ningún  caso.


Modifícase o redactado  sobre as excedencias voluntarias, corrixíndose unha anomalía 
que desde CCOO sempre reivindicaramos. O seu inicio xa non terá que coincidir co 
comezo de curso  nin terá que recibir o visto bo do empresario.


Realízase unha actualización do texto adaptándoo a   á normativa legal vixente.


Incorpórase a xubilación forzosa, a condición de que   a persoa traballadora reúna todos 
os requisitos para xubilarse co 100% da  súa pensión ordinaria. Esta medida  fomenta o 
emprego  e posibilita a incorporación ao mercado laboral de persoas novas.


Créase unha comisión, a proposta  de CCOO,  para estudar e analizar durante o próximo 
ano a xornada do persoal docente. Preténdese avanzar nun elemento nuclear do 
convenio colectivo de cara á próxima negociación.


Desde CCOO valoramos positivamente o acordo final, xa que pon fin a un longo periodo de tempo no 
que os traballadores e as traballadoras do sector non puideron actualizar as súas retribucións. Ao 
mesmo tempo, posibilita a volta á negociación no periodo dun ano para poder incorporar aquelas 
melloras que quedaron pendentes.
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