
 

XUBILACIÓN PARCIAL CON CONTRATO 
DE REMUDA DO PERSOAL LABORAL DA 
XUNTA DE GALICIA A PARTIR DE 2019 

ESTADO, SITUACIÓN, PERSPECTIVAS E POSIBILIDADES 

¿É preciso asinar un novo acordo sindical para que o 
persoal laboral da xunta poida seguir solicitando a 
xubilación parcial con contrato de remuda? 

Se o convenio colectivo de aplicación prevé a posibilidade de acceso á 

xubilación parcial por parte do traballador (como ocorría na Xunta ata o de 

agora coa sinatura do acordo de xubilación parcial o cal fora inxerido no actual  

Convenio), será o traballador o que poida tomar a decisión de xubilarse 

parcialmente mediante a correspondente  comunicación formal. Cuestión 

distinta é a elección da porcentaxe de redución da súa xornada ou incluso a 

posible acumulación do traballo, que si precisarían dun pacto individual, e 

polo tanto, da aceptación desta por parte da Xunta.  

Pola contra, se non está previsto mediante o correspondente acordo ou pacto 

laboral, o persoal poderá facer unha solicitude formal á empresa, neste caso á 

Xunta de Galicia, pero só no caso de que a Xunta o acepte de forma 

indivualizada e expresa poderá acceder a dita xubilación parcial. Do mesmo 

xeito, e no caso de aceptar a xubilación parcial, deberase pactar os termos e as 

condicións da redución e/ou acumulación da xornada de traballo. 

En definitiva, non é indispensable a sinatura dun acordo laboral neste eido, 

pero dito acordo garante que a Administración estea obrigada a concedela 

conforme ó pactado, motivo polo que dende CSIF seguiremos insistindo e 

instando á negociación deste marco básico de garantías para que dito proceso 

non xere unha potestade discrecional da Administración respecto da 

xubilación parcial do persoal laboral da Xunta de Galicia. 

¿Que requisitos hai que cumprir para optar á xubilación 
parcial en virtude da regulación actual? 

Coa nova regulación, os requisitos mudaron de forma moi significativa. 

Recollemos a continuación un resume destes: 

✓ Ser persoal laboral a xornada completa, e cando menos, dispor dunha 

antigüidade de 6 anos inmediatamente á xubilación. 

✓ A redución da xornada debe establecerse entre un mínimo do 25% e un 

máximo do 50%. (Coa anterior regulación era de ata o 75%). 

✓ Requírese tamén a celebración simultánea dun contrato de relevo. 

O 31 de decembro de 2018 

remata o acordo asinado entre 

as OO.SS e a Xunta de Galicia 

relativo á xubilación parcial do 

persoal laboral da Xunta de 

Galicia. 

 

CSIF, de forma reiterada, instou 

á Administración a sentarse a 

negociar un novo acordo de 

conformidade coa actual 

regulación establecida pola 

Seguridade Social. A Dirección 

Xeral de Función Pública nunca 

deu resposta a esta solicitude. 

 

Ante a inacción e desidia por 

parte de Función Pública, 

dende CSIF vémonos na obriga 

de remitir unha breve 

información coa que 

pretendemos dar resposta a 

algunha das dúbidas que está 

xerando esta nova situación, 

xunto coa análise, perspectivas 

e posibilidades que comporta a 

normativa actual. 

 

 



 
✓ Os períodos mínimos de cotización esixibles son: 33 anos efectivos (sen ter 

en conta as cotizacións das pagas extras), 30 anos no caso de traballadores da 

DTª4.5 da LXSS, ou 25 anos para persoal cun grado de discapacidade mínimo 

do 33%. 

✓ En canto á idade mínima esixible , agás o persoal traballador que cotizou 

a unha mutualidade por conta allea con anterioridade ao 01-01-1967 que se lle 

seguen esixindo 60 anos, ao resto do persoal determínase para cada ano do 

feito causante de forma gradual e en función do tempo cotizado, tal e como se 

recolle no seguinte recadro (coa anterior regulación establecíase a idade nos 

61 anos): 

 

¿Segue manténdose a posibilidade de acumular a 

porcentaxe da xornada de traballo? 

Dende CSIF entendemos e defendemos que, de conformidade coa 

xurisprudencia existente neste eido (sirva de exemplo a sentenza do Tribunal 

Supremo de 29 de marzo de 2017), o xubilado parcial pode acumular ou 

concentrar non só a xornada por un periodo anual, senón nun só período 

temporal a xornada de traballo de cada un dos anos que lle restan ata a 

xubilación total. 

¿Mudan as condicións ou os requisitos que a Seguridade 

Social lle esixe á Xunta de Galicia? ¿Pode afectar a miña 

solicitude? 

Efectivamente, ao igual que ocorre co traballador, á Xunta tamén se lle esixen 

unhas novas condicións e requisitos. Non obstante, dende CSIF, entendemos que estas novas esixencias non deberían 

servir de escudo ou parapeto para que a Xunta se negase á concesión da xubilación parcial, toda vez que se contrarresta 

con outros tantos beneficios, tal e como se pode comprobar nos acordos a que chegaron ou están chegando noutras 

Administracións Públicas (“Acuerdo sobre el acceso a la jubilación parcial del personal laboral incluído en el ámbito de 

aplicación del VIII Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de la Castilla-La 

Mancha”). 

 “ Non é indispensable a sinatura dun acordo laboral neste eido, pero dito acordo garante que a 

Administración estea obrigada a concedela conforme ó pactado. Por tal motivo, dende CSIF, 

seguiremos insistindo e instando á negociación deste marco básico de garantías para que dito 

proceso non xere unha potestade discrecional da Administración respecto da xubilación parcial 

do persoal laboral da Xunta de Galicia”  

 
ANO DO 
FEITO 

CASUSANTE 

IDADE ESIXIDA EN FUNCIÓN DOS 
PERÍODOS COTIZADOS NO MOMENTO DO 

FEITO CAUSANTE 

IDADE MÍNIMA 
ESIXIDA CON 33 

ANOS COTIZADOS 
NO MOMENTO DO 
FEITO CAUSANTE 

Idade mínima 
esixible 

Cotización Mínima 

2019 61 anos e 8 meses 34 anos e 9 meses 62 anos e 4 meses 
2020 61 anos e 10 meses 35 anos 62 anos e 8 meses 
2021 62 anos  35 anos e 3 meses 63 anos 
2022 62 anos e 2 meses 35 anos e 6 meses 63 anos e 4 meses 
2023 62 anos e 4 meses 35 anos e 9 meses 63 anos e 8 meses 
2024 62 anos e 6 meses 36 anos 64 anos 
2025 62 anos e 8 meses 36 anos e 3 meses 64 anos e 4 meses 
2026 62 anos e 10 meses 36 anos e 3 meses 64 anos e 8 meses 

2027 e Sg. 63 anos 36 anos e 6 meses 65 anos 

 

 

Ponte en contacto coa túa 
sección sindical da CSIF para 

que poida asesorarte e 
informarte de forma 

individualizada  

 

Podes iniciar a túa solicitude con 
3 meses de antelación á data na 

que xeras o feito causante 

 



 
 

¿Que outros aspectos fundamentais debo ter en conta á 

hora de proceder á solicitude da miña xubilación parcial? 

É moi importante coñecer e distinguir que existen dúas modalidades de 

xubilación parcial; Por unha parte, a xubilación parcial sen necesidade dun 

contrato de remuda, e por outra, a xubilación parcial coa celebración 

simultánea dun contrato de remuda. 

Así, a modalidade de xubilación parcial cun contrato simultáneo de remuda a 

que se fai referencia neste boletín, é  a que garante que, con carácter xeral, as 

bases de cotización correspondentes ao período de traballo a tempo parcial se 

vexan incrementadas ata o 100% da cuantía que corresponderían de forma 

análoga á xornada completa, sempre e cando o referido período se simultanee 

obrigatoriamente co mencionado contrato de remuda. 

Pola contra, os períodos de xubilación parcial que se celebren sen o simultáneo 

contrato de remuda non  verán incrementadas as bases de cotización, incluso 

e aínda  que a referida situación sexa consecuencia do incumprimento 

empresarial de manter á persoa traballadora que fai a remuda.  

¿Que podo facer, como persoal laboral da xunta, para poder 

solicitar a xubilación parcial con contrato de remuda a partir 

de 2019? 

Tal e como comentamos con anterioridade, a inexistencia dun acordo en 

materia de xubilación parcial con contrato de remuda non impide que o 

persoal laboral da Xunta, sempre e cando cumpra cos requisitos esixidos, 

poida formalizar a súa solicitude ante a Xunta de Galicia conforme ó 

establecido na Lei da Seguridade Social.  

A diferencia, aparte dos requisitos e condicións sinalados é que, neste caso, a 

Administración, deberá aceptar de forma expresa e individualizada a referida 

solicitude de xubilación parcial, así como pactar as condicións desta.  

Por tal motivo, se desexas solicitar a túa xubilación parcial en virtude da nova 

normativa, non dubides en acudir a túa sección sindical da CSIF para que 

poidan prestarche información e asesoramento respecto da forma de proceder, 

así como facilitarche un modelo normalizado de solicitude.  

 
XUBILACIÓN PARCIAL CON CONTRATO DE REMUDA PARA O 

PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE GALICIA 

CSIF: POR UN NOVO ACORDO, XA!! 

 

“ Na solicitude, así como en todo o 
período da  xubilación parcial, 

debe quedar garantida a 
simultaneaidade dun contrato de 

remuda para posibilitar que as 
bases de cotización se vexan 
incrementadas ata o 100%” 

 

 

 

 

 

 

 


