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ACORDO PARA A RECUPERACION DAS RETRIBUCIÓNS, DO 

EMPREGO PÚBLICO E DA NEGOCIACIÓN COLECTIVA  
CCOO como primeiro sindicato nas Administracións Públicas, ven de asinar, o día 9 de marzo, o 

chamado acordo das tres Rs, que supón continuar coa recuperación de dereitos roubados as 

empregadas e empregados públicos: recuperación de retribucións, recuperación de emprego 

público e recuperación da negociación colectiva. Aínda así seguiremos esixindo e mobilizándonos 

para recuperar absolutamente todo o perdido, coa escusa da crise económica. 

 

 

En materia retributiva supón un incremento entre un mínimo do 6,1% e un máximo do 8,8% para o período 
2018-2019-2020.  

Marco plurianual do incremento fixo + variable +  Fondo adicional (a destinar por cada 
Administración). 

 

 FIJO VARIABLE* TOTAL Fondo adicional 

2018 1,50 % 0,25 %1 1,75 % 0,20 %4 
2019 2,25 % 0,25 %2 2,50 % 0,25 %4 
2020 2,00 % 1,00 %3 3,00 % 0,30 % 

TOTAL 5,75 % 1,50 % 7,25 %  0,75 % 
 

1 Para un crecemento do PIB igual ou superior ao 3,1 %. 
2 Para un crecemento do PIB igual ou superior ao 2,5 %, ou a parte proporcional si fose inferior. 
3 Para un crecemento do PIB igual ou superior ao 2,5 %, ou a parte proporcional si fose inferior. 
4 Elevable por cada Administración ata un máximo do 0,30 % e que pode ir destinado a carreira 
profesional, produtividade, asignación de complementos a postos con funcións equiparables, 
homologación de complementos de destino… ou o que se decida mediante negociación colectiva. 

 
Si no ano 2020 se cumpre o obxectivo de estabilidade orzamentaria, no ano 2021 engadiríase  

un incremento adicional do 0,55% para ese año. 
 

A parte fixa cobraríase desde o 1 de xaneiro, e a parte variable cobraríase a partir do 1 de xullo do 
ano correspondente, por ser esta a data anual de estimación do PIB polo INE. 

 
 
 

 

 

• AAPP que cumpran obxectivo de déficit = 100% para tódolos sectores + 8% (sectores que 
requiran reforzo adicional). 

• AAPP que no cumpran obxectivo de déficit = 100% (sectores prioritarios) e 75% (sectores 
no prioritarios) + 5% (sectores que requiran reforzo adicional). 

a) Incremento das retribucións: 

b) Recuperación emprego: 

- OPEs ordinarias: 
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• Sectores de reforzo adicional 

• Sectores prioritarios ou 
• Establecemento de novos servizos públicos 
• Incremento de actividade estacional por actividade turística 
• Alto volume de xubilacións esperadas.  

• Non computarán nas taxas de reposición as prazas convocadas en procesos de promoción 
interna nin as do persoal indefinido non fixo por sentenza xudicial. 

 
 

 

• Posibilidade de convocatoria adicional, sen computar na taxa de reposición, hasta diminuír 
temporalidade ao 8%. 

• Prazas ocupadas temporal e ininterrompidamente nos 3 años anteriores ao 31.12.2017. 
• Sectores: Administración e servizos xerais, investigación, saúde pública e inspección médica, 

PAS das Universidades e outros servizos públicos. Os procesos de estabilización afectarán a 
todos os sectores e non só aos prioritarios e tamén aos entes instrumentais. 

 

 
 
 

 

 

• Establecemento doutras xornadas ordinarias de traballo (distinta a 37,5 horas) ou redución 
anual, previa negociación colectiva. 

• Conciliación:  
• Bolsa de horas equivalente ao 5% da xornada anual para coidado de maiores, 

discapacitados e fillos menores. 
• Sistema de xornada continua para coidado de fillos menores de 12 años ou 

discapacitados. 
  
 

 

 

• Recuperación do complemento económico de IT hasta el 100%, previa negociación. 
• Plan de control do absentismo, a publicar no Portal de Transparencia. 

 

  
 

 

• Impulso de Planes de Igualdade e Medidas de Corresponsabilidade. 
• Impulso da formación dos empregados públicos. 
• Análise de situacións de xubilación parcial de determinados colectivos.  
 

Unha vez mais CCOO conseguiu o mellor acordo posible para as empregadas e 
empregados públicos, das as circunstancias. 

…¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 

- Xornada e conciliación: 

- Incapacidade temporal: 

- Outras medidas en materia de condicións de traballo: 

- Procesos adicionais e estabilización de emprego: 

c) Recuperación negociación colectiva: 


