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CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Resolución do 24 de novembro de 2010, da
Dirección Xeral de Centros e Recursos
Humanos, pola que se ordena a publicación
do acordo asinado entre a Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria e as
organizacións patronais e sindicais do ensi-
no privado concertado da Comunidade
Autónoma de Galicia sobre a paga extraor-
dinaria por antigüidade na empresa.

O Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do
día 18 de novembro de 2010, autorizou a sinatura do
acordo entre a Consellería de Educación e Ordena-
ción Universitaria e as organizacións patronais e
sindicais do ensino privado concertado da Comuni-
dade Autónoma de Galicia sobre a paga extraordina-
ria por antigüidade na empresa.

Procede, xa que logo, a súa publicación no Diario
Oficial de Galicia como anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 24 de novembro de 2010.

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO
Acordo entre a Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria e as organizacións patronais e sindicais do

ensino privado concertado da Comunidade Autónoma de
Galicia, sobre a paga extraordinaria por antigüidade na

empresa

Por Resolución da Dirección Xeral de Traballo do
28 de decembro de 2006 (BOE do 17 de xaneiro de
2007), publícase o V convenio colectivo de empre-
sas de ensino privado sostidas total ou parcialmente
con fondos públicos. No artigo 61º do dito convenio
establécese a percepción dunha paga extraordinaria
ao profesorado que cumpra 25 anos de antigüidade
na empresa, equivalente a unha mensualidade
extraordinaria por cada quinquenio cumprido.

Así mesmo, a disposición adicional oitava do refe-
rido convenio, en relación co seu artigo 1º, estable-
ce que nas comunidades autónomas se poderán aca-
dar acordos, entre outras materias, en relación co
procedemento e calendario de aboamento da paga
extraordinaria por antigüidade na empresa. Tamén
sinala que os posibles calendarios de aboamento que
se pacten nos ámbitos autonómicos coas respectivas
administracións educativas respecto do persoal en
pagamento delegado, poderán superar o ámbito tem-
poral fixado no convenio, logo de acordo entre as
organizacións empresariais e sindicais que acaden a
maioría da súa representatividade.

Con este acordo establécese o procedemento e
calendario de aboamento da paga extraordinaria por
antigüidade na empresa, nun contexto económico e
financeiro que vén claramente marcado por unhas
circunstancias económicas excepcionais, tendo en
conta as dispoñibilidades dos recursos orzamenta-

rios da Administración da Comunidade Autónoma
de Galicia, de conformidade co previsto no citado
convenio colectivo.

Por todo o que antecede, de conformidade co esta-
blecido no parágrafo cuarto do artigo 52º da
Lei 9/2009, do 23 de decembro, de orzamentos
xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o
ano 2010, logo da negociación levada a cabo na
comisión tripartita do ensino privado concertado,
con autorización do Consello da Xunta na súa reu-
nión do día 18 de novembro de 2010, adóptase o
seguinte

ACORDO:

Primeiro.

1. A Consellería de Educación e Ordenación Uni-
versitaria comprométese ao aboamento da paga
extraordinaria por antigüidade na empresa, estable-
cida no artigo 61º, en relación co previsto na dispo-
sición adicional oitava.3) e a disposición transitoria
primeira do V convenio colectivo de empresas de
ensino privado sostidas total ou parcialmente con
fondos públicos, nas condicións que se determinan
neste acordo.

2. A paga extraordinaria aboarase ao profesorado
de centros privados concertados do ámbito da Comu-
nidade Autónoma de Galicia, que estea en pagamen-
to delegado o día 1 de xaneiro de 2009 e estea nal-
gunha das seguintes circunstancias:

a) Que acrediten unha antigüidade na empresa
igual ou superior a 25 anos entre o día 1 de xaneiro
de 2009 e o 31 de decembro de 2010.

b) Que o día 1 de xaneiro de 2009 tivese feitos 56
anos de idade e ata o 31 de decembro de 2010 aca-
de polo menos, 15 anos de antigüidade na empresa e
menos de 25.

c) Que se recolocase en aplicación dos acordos de
mantemento de emprego no sector, asinados entre a
Consellería de Educación e Ordenación Universita-
ria e as organizacións patronais e sindicais do ensi-
no privado concertado, ao cal a Administración edu-
cativa lle recoñeceu a antigüidade xerada con ante-
rioridade no centro no que prestaba servizos,
mediante un complemento persoal transitorio e reú-
na as condicións das alíneas a) ou b) anteriores. Isto
non supón o recoñecemento dunha antigüidade
maior na empresa que a que lle corresponda coa
efectiva alta nela, segundo a súa vixente relación
contractual.

Segundo.

1. Este acordo non será de aplicación a aquelas
traballadoras e traballadores que, en aplicación do
acordo publicado por Resolución do 1 de abril de
2005 (DOG do 15 de abril) ou en execución de sen-
tenza firme, xa percibisen a paga extraordinaria por
antigüidade na empresa.
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2. A Consellería de Educación e Ordenación Uni-
versitaria non aboará esta paga ao profesorado que
non acredite as condicións que se establecen neste
acordo.

3. No suposto de que a empresa educativa fixese
efectiva a referida paga ao profesorado que cumpra
os requisitos exixidos no punto primeiro deste acor-
do, poderá solicitar o seu reintegro á Administra-
ción educativa, para o que achegará a documenta-
ción que acredite o aboamento, así como o anexo
deste acordo cos datos do profesor ou profesora
afectado/a.

Terceiro.-A Consellería de Educación e Ordena-
ción Universitaria aboaralle ao profesorado que reú-
na os requisitos do punto primeiro unha paga
extraordinaria única cuxo importe será equivalente a
unha mensualidade extraordinaria por cada quin-
quenio que teña cumprido na data de publicación
deste acordo no DOG.

Cuarto.

1. Para o cálculo do importe da paga que aboará a
Consellería de Educación e Ordenación Universita-
ria terase en conta a xornada laboral en pagamento
delegado e a mensualidade que corresponda ao/á
traballador/a na data de publicación deste acordo no
DOG.

2. Para o cálculo da paga extraordinaria de anti-
güidade computaranse os quinquenios, trienios e
cargos directivos (exclusivamente director/a e xefe/a
de estudos), así como os trienios destes cargos que o
profesorado acredite, segundo os datos que consten
na nómina de pagamento delegado elaborada polos
departamentos territoriais da Consellería de Educa-
ción e Ordenación Universitaria.

3. Para o profesorado en situación de excedencia
forzosa ou especial, reguladas respectivamente nos
artigos 45º e 46º do V convenio, así como o acollido
á xubilación parcial, terase en conta a xornada na
data do cambio de situación.

4. No caso de que o profesorado extinguira a rela-
ción laboral coa empresa, terase en conta a xornada
na data de extinción do contrato.

Quinto.

1. A paga extraordinaria por antigüidade aboarase
ata o límite do crédito existente na seguinte partida
orzamentaria:

Concepto Aplicación Importe

Concertos educativos 09.05 422A.482 1.000.000,00 €

2. As solicitudes tramitaranse sempre segundo a
orde da súa entrada na Dirección Xeral de Centros e
Recursos Humanos da Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria, ata ao límite do importe
sinalado no parágrafo anterior.

Respectando a regra anterior, cando as instancias
se reciban de forma conxunta tramitaranse atenden-
do, por esta orde, á data de rexistro e á do devengo.

3. As solicitudes presentadas e non tramitadas ao
abeiro deste acordo substanciaranse no marco do
acordo entre a Consellería de Educación e Ordena-
ción Universitaria e as organizacións patronais e
sindicais do ensino privado concertado da Comuni-
dade Autónoma de Galicia sobre a paga extraordina-
ria por antigüidade na empresa que se formalizará
no ano 2011 segundo as dispoñibilidades orzamen-
tarias.

Sexto.-Para poder acollerse a este acordo, o profe-
sorado que formulase demanda xudicial de abo-
amento da paga extraordinaria por antigüidade na
empresa deberá desistir expresamente da acción
exercida na xurisdición social, no trámite procesual
oportuno. Deberá achegar a acreditación da desis-
tencia formulada ante o xulgado correspondente.

Sétimo.

1. O profesorado que reúna as condicións pactadas
deberá solicitar a paga segundo o modelo normaliza-
do que figura como anexo deste acordo.

As solicitudes dirixidas á Dirección Xeral de Cen-
tros e Recursos Humanos e demais documentación
presentaranse, necesariamente de forma individuali-
zada, a partir do día seguinte ao da publicación do
acordo no DOG, no Rexistro Único da Administra-
ción da Comunidade Autónoma de Galicia, edificio
administrativo de San Caetano, s/n, 15781 Santiago
de Compostela, ou noutro rexistro propio ou concer-
tado conforme o Decreto 164/2005, do 16 de xuño,
así como por calquera dos medios previstos no arti-
go 38º.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común.

2. Coa solicitude achegará copia dos seguintes
documentos:

-Declaración xurada ou promesa de non ter perci-
bido a paga.

-Declaración xurada ou promesa de que non for-
mulou solicitude en vía xudicial ou, se é o caso,
copia da desistencia da demanda.

-No caso do profesorado que rematase a súa rela-
ción laboral, fotocopia do documento de identifica-
ción (DNI, NIE) e certificado bancario.

Oitavo.-Para a interpretación e seguimento deste
acordo constituirase unha comisión integrada por
representantes da Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria e das demais partes asi-
nantes.

Noveno.-A vixencia deste acordo rematará o 31 de
decembro de 2010.
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PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SOLICITUDE
SOLICITUDE DE ABOAMENTO DA PAGA EXTRAORDINARIA POR 
ANTIGÜIDADE NA EMPRESA ED301J

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN 
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

ANEXO

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(Para cubrir pola Administración)
LEXISLACIÓN APLICABLE

DATA E SINATURA DO SOLICITANTE

Resolución do 24 de novembro de 2010 pola que se ordena a publicación do 
acordo asinado entre a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
e as organizacións patronais e sindicais do ensino privado concertado da 
Comunidade Autónoma de Galicia sobre a paga extraordinaria por 
antigüidade na empresa.

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos. 
Edificio administrativo San Caetano, bloque II, 2º planta - 15781 Santiago de Compostela

, de de

Só para profesores/as que extinguisen a súa relación laboral coa empresa: 
DNI/NIE do solicitante e orixinal ou copia compulsada de certificación bancaria a nome do/a solicitante.
Só para profesorado que teña reclamado en vía xudicial. 
Orixinal ou copia compulsada da solicitude da desistencia do dereito na vía xudicial ou da solicitude de renuncia á execución da sentenza, debidamente 
rexistrada polo órgano xudicial competente.
Outra (indicar):

OBSERVACIÓNS: (faga constar neste recadro calquera outra información que considere importante para a resolución da solicitude).

ENDEREZO

 NIF

PROVINCIA CONCELLO

TELÉFONOLOCALIDADE CÓDIGO POSTAL DATA DE NACEMENTO CORREO ELECTRÓNICO

DATOS PERSOAIS (1)
PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NOME

(1) No suposto de que a solicitude non a asine o/a profesor/a que xerou o dereito deberase acreditar documentalmente a representación ou o dereito dun terceiro á percepción da paga extraordinaria 
por antigüidade na empresa.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA (sinale cun X o que proceda):
Declaración xurada ou promesa de non ter percibido a paga extraordinaria por antigüidade na empresa.
Declaración xurada ou promesa de non ter formulado reclamación en vía xudicial.

ENDEREZO

 CÓDIGO

PROVINCIA

CENTRO PRIVADO CONCERTADO

CONCELLO

TELÉFONOLOCALIDADE CÓDIGO POSTAL EMPRESA

CENTRO DE TRABALLO (2)

(2) Se se extinguiu a súa relación laboral coa empresa no punto seguinte cubra os datos do seu último centro de traballo.
En caso contrario cubra os datos do centro de destino o día de publicación do acordo no DOG.

XORNADA LABORAL EN PAGAMENTO DELEGADO O DÍA DE PUBLICACIÓN DO ACORDO NO DOG  (DE 1 A 25 HORAS )

DATOS PROFESIONAIS

horas

SÓ PARA MESTRES/AS DE 1º E 2º DE ESO,
¿PERCIBE O COMPLEMENTO DE EQUIPARACIÓN DE LICENCIADOS?.

SI NON
ESPECIFICACIÓN DAS HORAS POR NIVEIS EDUCATIVOS

ED. INFANTIL ED. PRIMARIA 1º E 2º ESO 3º E 4º ESO ED. ESPECIAL F.P. PCPI

DATA DE INGRESO NA EMPRESA EXTINGUIUSE A SÚA RELACIÓN LABORAL COA EMPRESA CON POSTERIORIDADE AO 1 DE XANEIRO DE 2009? 
EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE A DATA

NONSISINON

É PROFESOR RELIXIOSO NA DATA DE 
PUBLICACIÓN DESTE ACORDO NO DOG?

CARGOS DIRECTIVOS NA DATA DE PUBLICACIÓN DO ACORDO NO DOG (SINALE CUN X): 

DIRECTOR/A XEFE/A DE ESTUDOS
NIVEL EDUCATIVO DO CENTRO (SÓ SE EXERCE ALGÚN DOS CARGOS DIRECTIVOS INDICADOS)

SINALE O SUPOSTO NO QUE SE ENCONTRA PARA A SOLICITUDE DO ACORDO (SE É RECOLOCADO/A CON CPT MARQUE A OPCIÓN C) E TAMÉN A OPCIÓN A) OU B) )

En cumprimento do disposto no artigo 5º da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle de que os datos persoais recollidos nesta 
solicitude se incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento coa finalidade da xestión deste procedemento. Se o desexa pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, 
cancelación e oposición previstos na lei, dirixindo un escrito a esta consellería como responsable do ficheiro, no enderezo que figura ao pé da solicitude. 

A) 25 anos de antigüidade entre o 1 de xaneiro de 2009 e o 31 de decembro de 2010 (punto primeiro, 2 a) do acordo).
B) 56 ou máis anos de idade o 1 de xaneiro de 2009 e 15 ou máis anos de antigüidade e menos de 25 ata o 31 de decembro de 2010 (punto primeiro, 2.b) do acordo).
C) Recolocados aos cales a Administración educativa lles recoñeceu o complemento persoal transitorio (punto primeiro, 2 c) do acordo).


