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XUNTANZA COMISIÓN DE SEGUIMENTO XUBILACIÓN PARCIAL E ANTICIPADA

infórmaTE
Persoal laboral

O día 21 de xuño celebrouse, a petición sindical, a xuntanza da comisión de seguimento sobre 
xubilación parcial e anticipada. As cuestión tratadas foron as seguintes: 


1. Continuidade dos remudistas, si a praza sigue vacante: Tal como indicábamos no escrito 
do día 26 de maio, solicitábamos que no seo da comisión se valorase e debatese que unha vez 
chegado a xubilación ordinaria o titular da praza, o seu relevista puidese seguir ocupando a 
mesma, sempre e cando continuase vacante. A Administración informou que non era posible, 
pois ao tratarse dunha anovación contractual podía plantear problemas xurídicos.


2. Acudir as listas do decreto no caso do segundo chamamento dun remudista: Tamén 
solicitamos que a comisión de seguimento valorase a posibilidade de que no caso de renuncia 
do relevista, o segundo chamamento se fixese polas listas do decreto e non mediante 
solicitude ao INEM. A Administración está de acordo comprometeuse a axilizar os trámites 
para que se poida aplicar xa ao próximos chamamentos que se teñan que facer por esta 
cuestión. Así mesmo, manifestou que antes de que remate esta semana teríamos a resposta 
definitiva. 


3. Acumulación de todo o tempo a traballar no mesmo ano: A Administración di que non o 
permite o INSS nin o propio acordo subscrito. 


4. Os interinos e os indefinidos non fixos, a partir de agora non se poderán acoller ao 

acordo de xubilación parcial e anticipada: A Administración informa que segundo resposta 
da Dirección da Seguridade Social non se van autorizar mais xubilacións parciais ou 
anticipadas, ao persoal con contratos interinos ou indefinidos non fixos. Desde CCOO 
instamos aos posibles afectados que chegada a idade de xubilación parcial, si lles é denegada 
tal opción acudan aos servizos xurídicos para asesorarse. 


Outra cuestión que quedou pendente de contestar foi, si un xubilado parcial pode renunciar a tal 
condición antes de chegar a idade ordinaria de xubilación para, por exemplo acollerse a outro tipo 
de modalidade de xubilación como a anticipada. Agardamos poder ter unha resposta nos 
próximos días. 
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