
UniversidadeYigo Edificio Xerencia 
Campus de Vigo 
36310 VigoEspalia 

Tel: 986 813 560 
Fax: 986 812 060 
xerencia.lI\'igo.es 
xerencia@u\'igo.es 

I Uni\fersid~.:de de Vif;tO-k Re"islro Xc=rai 

i c:aid.o \\10 ·:;¡' il .i,F.-ccr :11r~n7 , ~ ............. ~ '-,; -,,- ._ ..... \... ...... , 

L 20/01 /1513: :34:04 

INSTRUCIÓN XERENCIAL PARA FACER EFECTIVO O 
ACORDO DO CONSELLO DE GOBERNO DA 
UNIVERSIDADE DE VIGO, DE 19 DE DECEMBRO DE 
2014, SOBRE ABOAMENTO PARCIAL DA PAGA 
EXTRAORDINARIA DEIXADA DE PERCIBIR EN 
EXECUCIÓN DO PREVISTO POLO REAL DECRETO
LEI20/2012. 

O pasado 19 de decembro de 2014 o Consetlo de Goberno da Universidade de Vigo 
aprobou o acordo para o aboamento parcial da paga extra deixada de percibir en 
execución do previsto polo Real Decreto-Iei 20/2012, encomendándotle á Xerencia 
da Universidade de Vigo qne, unha vez aprobadas as leis orzamentarias para o ano 
2015, di tara as instrncións precisas para levar a cabo o acordado. 

o acordo aprobado sinala que "A Universidade de Vigo abonani ao seu fJersoal a parte da 

flaga extra do ano 2012 suprimida, ata unha cantidade máxima igual á resultante de aPlicar 

44 días devindicados, ou o 24,04 % da cantidade suprimida, nos casos nos que así proceda. 

A cantidade a devolver será a que prevea a Lei de Orzamentos da CCAA de Galicia para o 

ano 2015, no concepto que fixe a lei, máis a diferenza entre esta é o máximo sinalado no 

parágrafo anterior, esta última abonada "a conta" ". 

Aprobadas as leis de orzamentos da Administración Xeral do Estado e da 
Comunidade Autónoma de Galicia, publicadas no BOE e no DOG do 30 de 
decembro de 2014, cómpre ditar as instrnción precisas para executar o acordo do 
Consetlo de Goberno. 

o persoal que estivera ao servizo da Universidade de Vigo, con anterioridade á 
entrada en vigor do Real Decreto-Lei 20/ 212, de 13 de xui\o, de medidas para 
garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade, e ao cal tl e 
fora aplicado o previsto respecto á supresión da paga extraordinaria e, no seu caso, 
das pagas adicionais do complemento específico ou equivalente do mes de 
decembro, a recuperación da paga extraordinaria e adicional de decembro de 2012 
efectnarase de acordo as seguintes regras, as cales se atinxe n ao previsto na 
disposición adicional décimo sétima da Lei 11 / 2014, do 19 de decembro de 
orzamenlOs xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015 e o 
disposto na normativa básica con tida na disposición adicional décimo segunda la 
Lei 36/ 2014, do 26 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2015: 
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ajO Persoal funcionario PDI. PAS e PDI contratado que prestase servizos ata a 

entrada en vigor do mencionado Real Decreto-Lei 20/2012 percibirá unha 
cantidade equivalente á parte proporcional correspondente aos primeiros 44 días 

da paga extraordinaria e adicional do complemento específico do mes de 
decembro de 2012 que fora suprimida. Naqueles casos nos que non proceda o 
recoñecemento da totalidade da cantidad e anterior, os primeiros 44 días 

reduciranse proporcionalmente ao cómplllo de días devindicados ata a entrada en 
vigor da mencionada norma. 

b) Ao Persoal laboral PAS que prestase servizos ata a entrada en vigor do Real 

Decreto-Lei 20/ 2012 que percibe mais de dúas pagas extraordinarias ao ano 
aboaráselle: 

A canlidade corresponden te da parte proporcional da paga extra de decembro de 

2012 en proporción aos servizos prestados dende o 1 de xaneiro de 2012 ata o 14 de 
xullo de 2012 momento da entrada en vigor do Real Decreto-Lei 20/2012, 
descontadas as cantidades non reducidas en aplicación do previsto na Instrnción de 

Xerencia do 28 de setembro de 2012 en relación ao cumprimento dos acordos de 
hOIlloxeneización. 

Naqueles casos nos que non proceda o recoilecemento da totalidade da anterior 

cantidade reducirase proporcionalmente o cómputo de días devindicados ata a 
entrada en vigor do mencionado Real Decreto-Lei 20/2012. 

c) Ao Persoal con cargo a programas. proxectos ou convenios ao que se lle abOlla as 

pagas extraordinarias de xeito prorrateado, que prestase servizos ata a entrada en 
vigor do mencionado Real Decreto-Lei 20/ 2012, e se lle minorase a catorceava 

parte das retribucións totais anuais, percibirá un ha canlidade equivalente á deixada 
de percibir en proporción aos servizos prestados entre o 1 de xaneiro de 2012 e a 

data de entrada en vigor do Real Decreto-Lei 20/ 2012. 

Naqueles casos nos que non proceda o recoilecemento da totalidade da anterior 
cantidade reducirase proporcionalmente ao cómputo de días devindicados ata a 

entrada en vigor do mencionado Real Decreto-Lei 20/ 2012. 

Non terán dereito ao aboamento, total ou parcial, aquelas persoas que percibisen a 

liquidación corresponden te á paga extraordinaria, así como paga adicional do 
complemento específico ou paga adicional equivalente correspondente ao mes de 

decembro de 2012 ou o que xa O teilan percibido como consecuencia de sentenza 
xudicial Oll outra circunstancia. 

Ao persoal que non se atope en situación de servizo activo ou asimilado na 
Universidade de Vigo na data de aprobación desta instrnción, ou que perdeu a 

condición de empregado público, aboaránselle as contías ás que teila dereito, tras 
unha petición dirixida á Xerencia; no caso de que o persoal de que se trate tivera 
falecido, a petición deberá ser formulada polos seus herdeiros conforme ao previsto 

no Dereito Civil. A solicitude de aboamento deberá realizarse no formulario que se 
inclúc nesta instrnción como Anexo 1. 
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A regulación do üpo de retención do IRPF que proceda realizar ca1cularase 

segundo O previsto no arL 87 do Regulamento do Imposto sobre a Renda das 
Persoas Físicas aprobado polo Real Decreto 439/ 2007, de 30 de marzo. A 

recuperación das cantidades deixadas de percibir prodúcese por imperativo da Lei 
de Orzalllentos Xerais do Estado e Lei de Orzamentos da Comunidade Autónoma 
Galega para o ano 2015, polo que todas as cantidades recoñecidas en virtude das 

mesmas consÜlIlirán percepcións correspondemes ao exercicio 2015. 

Respecto das cotas mensuais de dereitos pasivos dos funcionarios civís dos Estado, 
así como das da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, non procede 

efectuar desconto algún distintos das cotas mensuais consignadas no apartado 
Cuarto do artigo 104 da Lei de Orzamelllos Xerais do Estado para 2015. 

o aboame11l0 realizarase en dous conceptos, cada un de semellante importe: 

"Recuperación da paga extraordinaria e adicional do mes de decembro de 2012, 
segundo o previsto na Lei 11 / 2014 de Orzamemos de Galicia" 

"Pago a conta da parte da paga extraordinaria non prevista na Lei 11/2014 de 
Orzamentos de Galicia Lei 36/2014. 

Para facer efec(jvo o dereito á devolución parcial da paga extraordinaria de 
decembro de 2012, 011 canüdade equivalente habilitaranse os corresponden tes 
créditos onamental;os no exercicio 2015; o financiamento destes créditos estará 

afectado poI as previsió. s que establece para as enüdades integrantes do Sistema 
Universitario Galeg 
para o ano 2015. 

Lei de orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia 

XEFA DO SERV1Z0 DE RETRIBUCIÓNS E SEGUROS SOCIAIS 
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SOLICITUDE DE ABOAMENTO DAS CANTIDADES ÁS QUE SE REFIRE A 
DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMO SEGUNDA DA LEI DE ORZAMENTOS 

XERAIS PARA 2015 

O/ D· .... . .. .. .. ... ... ... . . . . . . . . ..... . .. . ... .. . . ... . .. .. . .... .. . . . . ..... ..... . . .. ....... .... ... . . ..... .. . . 
con D.N.!.: ..... .......... . .. ............ .... . 

Con enderezo a efectos de notifi cacións: ........................ .. ..... .... . ... .. . . . .. . ..... .. 

Teléfono de contacto: ... .............. .. . . . .. . ... ... ...... . 

Correo electrónico: . ... . ..... . ......... .. ... . . . . .... . .... . 

EXPÓN: 

Que no ano 2012, e con anterioridade ao 14 de xullo, prestaba servizo na 
Universidade de Vigo séndolle practicada a minoración salarial contemplada no 
Real Decrelo-Lei 20/ 2012. Na aClualidade non presta servizo nesa universidade. 

SOLICITA: 

O aboamenlo das cantidades que ll e correponden segundo o dispOSIO na 
disposición adicional décimo segunda da Lei de orzamentos xerais do Estado para 
o ano 2015, a Lei de orzamemos da Comunidade Aulónoma de Galicia para o 
mesmo ano e o previslo na Instrución xerencial de data 20 de xaneiro de 2015. 

O aboamento deberá realizarse na conta bancaria: 

BANCO/CAIXA SUCURSAL oc NÚMERO DE CONTA 

IBAN: IE Is 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LO 
Vigo .. ........ de ......... .. .. de 2015 

Sinalura 

XEFA DO SERVIZO DE RETRlBUCIÓNS E SEGUROS SOCIAlS 

XERENTE DA UNIVERSIDAD E DE VIGO 

1 1 1 1 1 


