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ACORDO ENTRE O REITOR DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA E A XUNTA DE 
PERSOAL DE PAS PARA O ABOAMENTO DUNHA GRATIFICACIÓN POR XUBILACIÓN 
Á IDADE LEGAL, ASI COMO UNHA AXUDA FAMILIAR POR FALECEMENTO E/OU 
INCAPACIDADE DEFINITIVA QUE SUPOÑA A RUPTURA DA PRESTACIÓN DE 
SERVIZOS COA UNIVERSIDADE DA CORUÑA E DUNHA AXUDA POR FILLOS/AS DO 
PAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL IGUAL OU SUPERIOR AO 33% 
 
PRIMEIRO.- GRATIFICACIÓN POR XUBILACIÓN Á IDADE LEGAL E/OU ANTICIPADA. 
 
1.- OBXECTO. 
Este acordo ten por obxecto dispor o procedemento polo que se regula o 
aboamento dunha gratificación ao PAS funcionario da Universidade da Coruña que 
se xubila de forma anticipada ou á idade legal, segundo a normativa vixente. 
2.- AMBITO DE APLICACIÓN. 
O persoal funcionario de administración e servizos que, na data de xubilación 
anticipada ou na data en que cumpra a idade de xubilación legal, estea prestando 
servizos na Universidade da Coruña, e que teña cando menos cinco anos de servizos 
prestados. 
3.- INCENTIVO DE CARÁCTER ECONÓMICO. 
A) A contía da gratificación determínase para os anos 2018, 2019 e 2020 atendendo 
aos servizos prestados na Universidade da Coruña en cincocentos euros (500 €), con 
carácter de remuneración diferida, por ano traballado na Universidade da Coruña 
cun límite máximo de dezaoito mil euros (18.000€). 
Estas contías incrementaranse anualmente na mesma porcentaxe na que se 
estableza nas correspondentes leis de orzamentos a actualización das retribucións 
básicas. 
Procederá   así mesmo o pagamento que corresponda á parte proporcional por 
meses traballados e en calquera caso os servizos prestados terán que ser como 
mínimo 5 anos e en ningún caso a gratificación superará a contía de 18.000 euros. 
Considerarase tamén como servizos prestados na UDC, o tempo traballado na 
Universidade de Santiago de Compostela con anterioridade á entra da en vigor do 
Decreto 3/1990, do 11 de  xaneiro de segregación de centros e servizos da 
Universidade de Santiago de Compostela con todos os seus medios materiais e 
humanos de da súa integración nas novas universidades da Coruña e Vigo (DOG 
24/01/1990) así como os servizos prestados en centros adscritos, desde que foron 
adscritos, e que foron posteriormente transferidos á UDC.  
B) A cantidade correspondente á gratificación percibirase nun único aboamento 
que se fará xunto coa nómina do mes en que se produce a xubilación. O persoal 
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recibirá esta gratificación de oficio por parte da UDC, unha vez que se produza a 
data de xubilación anticipada ou da idade legal de xubilación segundo a normativa 
vixente. 
C) No caso de percibir outra subvención de fondos públicos, polo mesmo feito 
causal, descontarase o percibido da que puidese corresponderlle. 
D) Este acordo non lle será de aplicación ao persoal que solicite a prolongación no 
servizo activo. 
Só terán dereito a cobrar esta gratificación cunha idade superior á idade legal de 
xubilación  segundo a normativa vixente aquelas persoas que ao chegaren a esa 
idade non teñan cotizado o período mínimo necesario para  o cobro da pensión 
contributiva, e poderán prolongar polo período necesario para chegaren ata  o 
mínimo necesario, sendo en calquera caso o tope de idade os 70 anos. 
 
SEGUNDO.- AXUDA FAMILIAR POR FALECEMENTO E/OU INCAPACIDADE 
DEFINITIVA QUE SUPOÑA A RUPTURA DA PRESTACIÓN DE SERVIZOS COA 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA. 
 
1.- OBXECTO. 
Este acordo ten por obxecto dispor o procedemento polo que se regula o 
aboamento dunha axuda familiar ao PAS funcionario da Universidade da Coruña en 
caso de falecemento e/ou incapacidade definitiva que supoña a ruptura da 
prestación de servizos coa Universidade da Coruña. 
2.- CONTÍA ECONÓMICA. 
A Universidade da Coruña previa solicitude concederá unha axuda familiar da 
contía máxima establecida para a gratificación por xubilación anticipada e /ou  á 
idade legal establecida, e ingresarase na mesma conta bancaria onde se viñan 
ingresando os haberes. 
Esta contía incrementaranse anualmente na mesma porcentaxe na que se estableza 
nas correspondentes leis de orzamentos a actualización das retribucións básicas 
A cantidade correspondente á axuda percibirase nun único aboamento que se fará 
efectivo de oficio por parte da UDC, unha vez que se produza o feito causante que 
dea dereito á axuda, ao interesado/a coa incapacidade definitiva, ou aos herdeiros 
legais correspondentes no caso do falecemento. Esta axuda é incompatible coa 
gratificación por xubilación anticipada e/ou á idade legal establecida. 
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TERCEIRO.- AXUDA POR COIDADO DE FILLOS/AS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL 
IGUAL OU SUPERIOR AO 33% 
 
Todo PAS traballador/a que teña baixo a súa dependencia directa e legal, e que viva 
ás súas expensas, cónxuxe ou persoa con que conviva maritalmente, fillos con 
diversidade funcional, física, psíquica ou sensorial, igual ou superior ao 33% 
recoñecidos como tales polos órganos oficiais competentes na materia e sempre 
que os ingresos da persoa con diversidade funcional non superaren o salario 
mínimo interprofesional en cómputo anual, percibirán unha axuda máxima de 
150 € fixa ao mes ata completar, se for o caso, o importe do salario mínimo 
interprofesional. 
 
CUARTO.- FINANCIAMENTO 
Estas axudas serán financiadas con cargo á partida orzamentaria 1000 422D 482.01, 
axudas a Persoal de Administración e Servizos da UDC, dos anos 2019 e 2020, 
devindicándose o dereito da persoa beneficiaria desde o 1 de xaneiro de 2018 ata 
31 de decembro de 2020. 
 
QUINTO.- TRATAMENTO FISCAL. 
Os pagamentos establecidos neste acordo terán a consideración de rendemento 
irregular a efectos de IRPF. 
 
SEXTO.- ENTRADA EN VIGOR E VIXENCIA 
Este acordo terá efectos para todos os supostos incluídos nel desde o 1 de xaneiro 
de 2018, regularizándose as situacións devindicadas por todos os PAS no ano 2018 
cun pagamento no ano 2019, con cargo ao orzamento dese último ano. 
Este acordo ten unha vixencia ata a finalización do actual plano de financiamento 
do Sistema Universitario Galego (SUG) 2016-20, que remata o 31.12.2020. Non 
obstante, revisarase cando se aprobe o novo plano de financiamento do SUG 2021-
25. 
A vixencia deste acordo será ata o 31-12-2020. Prorrogarase tácita e anualmente, 
se non haber denuncia de algunha das partes asinantes no último mes de cada ano. 
 
A Coruña,   de                de 2019 
 
 
 


