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PREACORDO ENTRE PATRONAL E SINDICATOS DO XXIII CONVENIO COLECTIVO 
NACIONAL DE AUTOESCOLAS. 

 

A organización patronal CNAE, Xunto aos Sindicatos UGT Servicios Públicos e USO – 
que representan a máis do 50% do banco sindical eo 100% do banco patronal,  

PREACORDAN. 

Ambito Funcional e Territorial: 

Reforzo da unidade estatal, respectando as unidades existentes, servindo esta (a 
Estatal) do mínimo indispoñible. 

Reforzo do ámbito do convenio colectivo sectorial estatal para abranguer o conxunto 
de actividades docentes no sector da formación vial. 

Comisión Técnica. 

Crearse un Grupo de Traballo integrado polos asinantes do convenio colectivo que fará 
un seguimento da aplicación do contido do convenio que servirá para preparar a 
negociación do XXIV convenio colectivo. 

Clasificación Profesional: 

Novo redactado que recoñeza as funcións que se poden desenvolver en cada Grupo:  

- Grupo 0: Persoal Directivo. 

- Grupo 1: Persoal Docente. 

- Grupo 2: Administrativas/os. 

- Grupo 3: Persoal Auxiliar e de Servizos Varios. 

Ámbito Temporal: 

1 de xaneiro 2020 ao 31.12.2023. 

Denuncia y Prórroga: 

Inserción dunha cláusula de ultraactividad que protexa o convenio colectivo, 
mantendo os efectos normativos unha vez expirada a vixencia natural con pérdida dos 
efectos obrigacionais. 

Xornada Laboral: 

- Mantemento en todos os extremos do actual réxime de xornada e a súa 
distribución: 

o 35 horas semanais en cómputo anual para o persoal docente. 

o 40 horas semanais en cómputo anual para el resto do persoal. 
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- Introdución da posibilidade de realización por parte do persoal docente, de 
forma voluntaria, de horas suplementarias. Soamente as realizará o persoal 
docente que así o desexe.  Remuneraranse, durante a vixencia expresa  do 
convenio colectivo ao 115% do salario base do grupo profesional 1 (SB + 15%). 
Non poderá implicar mingua algunha sobre o sistema de descanso diario e 
semanal das persoas traballadoras. 

- As horas ordinarias programadas a traballar no poderán exceder para o persoal 
directivo e docente de 7 horas diarias, e para o resto do persoal de 8 horas 
diarias, sen perxuízo no seu  caso da realización de horas suplementarias. 

Licenzas retribuídas: 

- Adecuación do texto á Sentenza 811/2020, do 29 de setembro do 2020, da Sala 
IV do Tribunal Supremo. 

- Extensión das licenzas ás parellas de feito debidamente oficializadas no  
Rexistro público correspondiente. 

Taboas Salariais. 

- Ano 2020: mantemento ds Táboas Salariais vixentes a 31 de decembro de 2019. 

- Ano 2021: incremento do Salario Base das Táboas vixentes a 31 de decembro 
de 2020 nun 2% a partir do 1 de setembro de 2021. 

o Introdución dunha garantía de cobro do SMI para as Táboas que estean 
por debaixo do SMI vixente tanto no ano 2020 como no ano 2021. 

- Ano 2022: incremento o Salario Base de Táboas vixente a 31 de decembro de 
2021 e con data 1 de xaneiro de 2022 dun 2%. 

- Ano 2023: incremento do Salario Base de Táboas vixente a 31 de decembro de 
2022 e con data 1 de xaneiro de 2023 dun 4%. 

Garantías salariais adicionais: 

- Garantía IPC: No caso de que  o IPC real a 31 de decembro de 2022 sexa 
superior ao incremento de táboas fixado para o 2022,  as empresas procederán 
a revisar as táboas salariais- en todo caso á alza – na diferenza entre dito IPC 
real eo incremento efectuado, con efectos do 1 de xaneiro de 2022. O mesmo 
procedemento seguirase respecto ao ano 2023. No seu caso, os abonos 
correspondentes a ditas revisións  realizaranse en xaneiro de 2023 e en xaneiro 
de 2024. 

 

Esta garantía estará en función do resultado  previsto na Garantía do Salario 
Mínimo Interprofesional. 

- Garantía Salario Mínimo Interprofesional: 
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o No caso de que o Salario Mínimo Interprofesional para cada ano de 
vixencia do convenio resulte superior a aquel que se fixa nas Táboas do 
convenio, actualizarase de forma automática e con data de vixencia 
dende a entrada en vigor de dito Salario Mínimo Interprofesional, ao 
Salario de Táboas afectado. 

o Garantía SMI / Salario Base Persoal Docente a 35 horas semanais en 
cómputo anual: tendo en conta o SMI vixente para o ano 2020 (13.300 
€/ano) eo Salario de Táboas do Persoal Docente (35 horas semanais en 
cómputo anual) para dito ano (14.850 €/ano), en todo caso, as partes 
asinantes garantirán que se manterá a  diferenza salarial existente entre 
dito SMI (entendido como salario mínimo  o do Grupo 3) eo Salario Base 
do Persoal Docente (35 horas á semana en cómputo anual) nun 10%, 
mantendo sempre o seguiente  cociente de diferenza:  

Salario Base Grupo 1 /SMI= 1,1. 

o A Comisión Paritaria terá as competencias asignadas para efectuar o 
seguimento da evolución do SMI de cara a garantir ambos acordos, para 
no seu caso trasladar os mesmos á Comisión Negociadora. 

Garantías adicionais: 

- Clases especiais: as persoas traballadoras pertencentes ao Grupo 1 percibirán, a 
partires do 1 de xaneiro de 2022 e ata o 31 de decembro de 2023, un 
complemento de 2 €/hora que impartan as seguientes materias: CAP, Permiso 
por Puntos e Mercancías Perigosas. 

- Horas suplementarias: durante a vixencia expresa do convenio das horas 
suplementarias  aboaranseao 115% da hora ordinaria (100% + 15%) fixada nas 
Táboas do Convenio. 

Suspensión do contrato de traball por nacimento, adopción, garda, garda con fins de 
adopción y acollemento. 

Adaptación do texto do convenio aos novos redactados legais. 

 

Ensinanza gratuíta. 

Adecuación do texto para a non consideración de tiempo de trabajo efectivo á 
impartición de clases aos familiares de primeiro grao do profesor/a. 

Facilidades de Promoción e Reciclaxe: 

Asunción pola Comisión Paritaria do Convenio Colectivo das competencias atribuídas á  
Comisión Paritaria Sectorial de Formación, en todas aquelas materias nas que 
legalmente proceda tal atribución. 



 

4 
 

Establecemento dun compromiso de permanencia por parte daquelas persoas 
traballadoras que reciban cursos para a obtención doutros títulos de formación vial por 
parte da autoescola na que presten servizos. 

Seguridadee Saúde Laboral: 

- Excedencia para mulleres traballadoras en situación de violencia de xénero: 
Os titulares das empresas facilitarán á traballadora vítima de violencia de 
xénero que o solicite no exercicio dos dereitos laborais contidos na Lei 1/2004, 
de 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de 
Xénero, como a redución ou a reordenación do seu tempo de traballo, a 
mobilidadexeográfica, o cambio de centro de traballo cando este exista, a 
suspensión da relación laboral con reserva de posto de traballo (cun máximo de 
12 meses de duración) e a extinción do contrato de traballo, nos termos 
legalmente establecidos.    

- Mulleres en estado de xestación:  a partir do 6º mes de xestación, a muller 
traballadora en estado de xestación poderá acordar co seu/súa empresario/a, 
no caso de prestación de servizos no Grupo 1 – persoal docente – a sustitución 
das clases prácticas por clases teóricas, ou outras funcións, sempre e cando 
estas existan e sexa posible que a traballadora as imparta ou as execute. 

Seguro de Accidentes. 

Todas as empresas incluídas no ámbito funcional de aplicación do convenio colectivo 
contratarán una póliza de seguro que garanta a cobertura de accidentes durante as 
veinticuatro horas al día ás persoas traballadoras en cuantía de 36.000 € no caso de 
morte e 54.000 € en caso de invalidez permanente. 

Dita póliza deberá estar en vigor durante o periodo de vixencia do presente convenio 
colectivo. 

Do referido contrato de seguro  entregarase copia ou certificado a cada traballador/a. 

A privación do dereito a conducir temporalmente do profesor/a de formación vial será 
causa de suspensión do contrato de trabajo. 

Todo o texto: adaptación da linguaxe de xénero. 

 
Deste texto faise entrega ao conxunto da Mesa Negociadora. 
 
As partes quedan emprazdas para o vindeiro día 21 de decembro de 2021  ás 11’00 am 
para a sinatura do convenio colectivo que se remitirá no día de hoxe pola tarde por 
correo electrónico ao conxunto de integrantes da Mesa Negociadora. 
 
O que as partes asinanno  lugar  data indicados no  encabezamento. 
 
Por parte de la Representación Patronal.  Por parte de la Representación Sindical 
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CNAE                                                UGT Servicios Públicos                               
 
                 USO. 


