
V CONVENIO COLECTIVO ÚNICO PARA O PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE GALICIA  

Artigo 34º.-Xubilación e fomento de emprego.  

1) Modalidades de xubilación:  

a) Xubilación forzosa.  

Co fin de contribuír á realización dunha política de promoción de emprego, a 

xubilación, para o persoal laboral da Xunta de Galicia, terá carácter de forzosa ao 

cumprir o traballador/a a idade de 65 anos.  

Aqueles/as traballadores/as que, ao chegaren a esta idade, non teñan cumprido o 

período mínimo de cotización á Seguridade Social para causaren dereito á referida 

prestación, poderán continuar prestando servizos ata cumpriren o citado período de 

cotización, momento no que se causará baixa de xeito inmediato.  

b) Xubilación especial. 

De conformidade co Real decreto 1194/1985, do 17 de xullo (BOE do 20 de xullo1), 

para o caso de que os/as traballadores/as con 64 anos se queiran acoller á xubilación 

co 100 por 100 dos dereitos, a Xunta de Galicia substituirá o que se xubile dese xeito 

por calquera traballador/a que se atope inscrito como desempregado na 

correspondente oficina de emprego e nas listas que, se é o caso, se elaboren, 

mediante un contrato da mesma natureza cá do extinguido.  

No caso de que a contratación se decida con carácter indefinido, deberá levarse a cabo 

de conformidade co regulado no capítulo IV deste convenio.  

c) Xubilación voluntaria.  

O persoal laboral poderá xubilarse voluntariamente de acordo cos requisitos 

establecidos no réxime da Seguridade Social ao que pertenza.  

2) No momento da xubilación, o persoal laboral suxeito a este convenio percibirá unha 

gratificación consistente en tres mensualidades do salario.2 

3) No prazo de dous meses da entrada en vigor deste convenio constituirase un grupo de 

traballo, composto por sete representantes da administración e igual número polos 

asinantes deste convenio, coa finalidade de establecer propostas sobre a xubilación 

anticipada e parcial. 

                                                           
1
 Disposición derrogatoria única da Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e 

modernización do sistema da Seguridade Social 
2
 Punto suspendido pola Lei 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias 

do emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia 


