
AMB CCOO LLUITES, 
AMB CCOO AVANCES

CCOO EXIGEIX EL COMPLIMENT DE LES 
PREVISIONS LEGALS PENDENTS QUE 

AFECTEN A L'ENSENYAMENT CONCERTAT
Han passat més de 15 anys des que la LOE donés el mandat diverses 
normes, no modificades per la LOMCE ni per la LOMLOE, que afecten la 
regulació, el finançament, els recursos humans i les condicions laborals del 
professorat i del personal complementari i d'administració i serveis dels 
centres concertats, i que segueixen sense aplicar-se. Per això CCOO exigeix:

Al Ministeri d'Educació:
• El compliment del que es preveu en l'article 116.3 pel qual ha d'elaborar-se una nova

norma bàsica de concerts educatius. L'actual RD de Concerts, de 1985, és la norma educativa 
més antiga en vigor i, entre altres qüestions, crea riscos de manteniment del concert per als 
centres que han adquirit un major compromís social, alhora que provoca unes desmesurades 
ràtios alumnat/unitat (un 14,4% en Infantil o un 18,7% més en Primària), que dificulten la 
docència i recarreguen les condicions laborals en el sector.

• El compliment del que es preveu en la Disp. Addicional 29a.2 sobre fixació de l'import
dels mòduls. L'última vegada que es va reunir la comissió encarregada de fer-ho, per a 
garantir la gratuïtat real de l'ensenyament en els nostres col·legis, va anar en 2010.

A les conselleries de les comunitats autònomes:
• El compliment del que es disposa en l'art. 117.3 perquè es fixin amb criteris anàlegs

els dels centres públics, les partides per a despeses del personal complementari i 
d'administració i serveis, i permeti la creació de complements autonòmics en totes elles.

• El compliment del que es disposa en l'art. 117.4 sobre equiparació salarial amb el
professorat de la pública, irreal en la majoria de CCAA quant a percentatge i sexennis.

• El compliment del que es disposa en l'art. 72.2 sobre recursos per a atendre
adequadament a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, que indica que els 
criteris per a determinar les dotacions seran els mateixos per a centres públics i concertats.

La Federació d'Ensenyament de CCOO reclamarà a les diferents autoritats 
educatives el tractament d'aquestes qüestions i iniciarà les accions 
necessàries perquè aspectes tan importants per a les treballadores i 
treballadors es compleixin.




