
Reducció de la Temporalitat
i  recuperació 
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Acord de 
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i
Aquest full és un resum

més informació a:

publica@ccoo.catpublica.ccoo.cat

@CCOOpublica

ccooeducaciopublica

Mesures per reduir la temporalitat
i augmentar l'estabilitat d'ocupació

8%  - Disminució de l'interinatge per
  sota del 8 % en 3 anys. 
  - Actualment la temporalitat és del 30%
  i aquesta reducció voldria dir la 
convocatòria en l'àmbit de  l'ensenyament del voltant
de 22.000 places.

Retorn de les pagues arrabassades

- Abonament durant el 2018 d'un mínim del 10% 
de la paga del 2013

- Negociació de la calendarització de les pagues de
2013 i 2014, i de les condicions laborals
reivindicades.

Supòsits existents d'Incapacitats Temporals
amb el 100% de retribució

Malalties 
professionals

Accidents
laborals Embaràs Processos

Oncològics
Víctima
de violència
de gènere

Hospitalització o intervenció quirúrgica (també inclou el repòs 
domiciliari prescrit)

Nous Supòsits d'Incapacitats Temporals amb 
el 100% de retribució

Per tractament de 
reproducció assistida
o període de lactància.

Per malalties que han
causat discapacitat,
amb un grau major
o igual al 30%).

Per interrució voluntària de
l'embaràs durant el 1r trimestre
per inducció farmacològica.

Per exploracions
diagnòstiques invasives
(Endoscòpies, colonoscòpies,
gastroscòpies, fibroscòpies,
cateterismes i similars).

Per cardiopaties
isquèmiques**

Per altres malalties greus i/o
subjectes a declaració obligatòria*. 
Ex: Grip, xarampió, hepatitis,
al·lèrgies, depressions,
fibrosi quística...

Recollides a:
*Annex I RD 1198/20011 de 29 de Juliol
** Annexos I-III RD 2210/1995 de
28 desembre

SEGUIM
LLUITANT

Des de CCOO seguim lluitant per
recuperar i millorar les condicions
laborals dels treballadors i
treballadores del nostre país.

Retorn de les pagues del 2013 i 2014.
Recuperació i millora del poder adquisitiu.
100% de les retribucions en cas d'I.T.
Recuperació del Fons Social, el 
complement de productivitat, etc...


