
U~IIVERSIDADE DA CORUÑA 

ACORDO ENTRE O REITOR DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA E A 
XUNTA DE PERSOAL (PAS FUNCIONARIO), PARA O ABOAMENTO 
DUNHA GRATIFICACiÓN POR XUBILACIÓN AOS 65 
ANOS.(Modificada por acordo de 17 de setembro de 2010) 

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 o aos 65 anos de idade. 

2.-Ámbito de aplicación 
O persoal funcionario de administración e servizos que na data da 
xubilación anticipada ou na data en que cumpre 65 anos este a prestando 
servizos na Universidade da Coruña, e que teña cando menos 5 anos de 
servizos prestados. 

3.- Incentivo de carácter económico 

1. A contía da gratificación determinase para o ano 2010 atendendo aos 
servizos prestados na Universidade da Coruña e de conformidade ao que 
se dispón na seguinte táboa: 

5 anos de servizos ................. 1.500 € 

10 anos de servizos ................. 3.000 € 

15 anos de servizos ................ .4.500 € 

20 anos de servizos ............ ~ ...6.000 € 

25 anos de servizos .............. >'f:500 € 

30 anos de servizos ................. 9.000'€ 

35 anos de servizos ............... 10.500 € 

40 anos de servizos ............... 12.000 € 


Estes importes actualizaranse 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 da fracción de tempo traballado que excedan a cada tramo 
da táboa, mais en calquera caso os servizos prestados terán que ser 
como mínimo 5 anos e en ningún caso a gratificación superará a contía 
de 12.000,00 €. 

Considerarase tamén como servizos prestados na UDC, o tempo 
traballado na Universidade de Santiago de Compostela con anterioridade 
á entrada 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 e da súa integración nas 



novas universidades da Coruña e de Vigo (OOG 24/01/1990) así como os 
servizos prestados en centros adscritos, desde que foron adscritos, e que 
foron posteriormente transferidos á UOC. 

2. A cantidade correspondente á gratificación percibirase nun único 
aboamento que se fará xunto coa nómina do mes en que se produce a 
xubilación. 

3. O persoal que desexe ser beneficiario da medida que se regulamenta 
neste acordo deberá presentar a súa solicitude tres meses antes da data 
da xubilación anticipada ou na data en que cumpre 65 anos de idade. 

4. No caso de percibir outra subvención de fondos públicos, polo mesmo 
feito causal, descontarase o percibido da que puidera corresponderlle. 

5, Este acordo non lIes será de aplicación a aqueles funcionarios que 
soliciten a prolongación no servizo activo. 

Só terán dereito a cobrar esta gratificación cunha idade superior aos 65 
anos aquelas persoas que ao chegaren a esta idade non teñan cotizado 
o período mínimo necesario para o cobro da pensión contributiva, e 
poderán pronlongar polo período necesario para chegaren ata o mínimo 
necesario, sendo en calquera caso o tope de idade os 70 anos. 

4. Entrada en vigor 

Este acord~ será de aplicación a partir do día 1 de xaneiro de 2010. 
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A Coruña, 11 de~,
outubro de 2010 
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' "M ,,1- B P , Asdo. Jose;· aria' a a erez Asdo: Teresa González Martínez 
Reitor d~AjrrivJrkidade da Coruña Presidenta da Xunta de Persoal 
// \ u' Representante sindical de CIG 
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