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ACORDO LABORAL NO MARCO DO PROCESO DE FUSIÓN ENTRE AS 
ENTIDADES CAIXA GALICIA E CAIXANOVA ALCANZADO ENTRE A 

DIRECCIÓN DE AMBAS AS ENTIDADES E A REPRESENTACIÓN SOCIAL 
 

 
 
Santiago de Compostela, o catro de outubro de dous mil dez  
 
 
REÚNENSE,  
 
 
DUNHA PARTE, a representación das dúas Entidades: 
 

Pola Dirección de CAIXANOVA: Rubén Martínez Nieto e Gonzalo Iglesias Rial.  
 
Pola Dirección de CAIXA GALICIA: Miguel Ángel Prado De Lucas, Antonio 
Cárdenas Botas e Benito Couceiro Naveira.  

 
 
E DA OUTRA, pola representación sindical: 
 

Por COMFIA-CCOO: José Luis Regueiro Vázquez, Luis Pedro Mariño Tarrio, 
José Luis Olivé López, Cándido Ansin Agis, Enrique Ordiales Rosado e Maria José 
Ferreiro González.  
 
Por CSICA: Juan Manuel Álvarez Quicler, Juan José Bodega Falque, Luis Manuel 
Paz Gómez, Francisco Carlos Peso Lombos e Jesús José Díaz Fernández. 

 
 
 
INTERVEÑEN 
 
 
AS PRIMEIRAS, en nome e representación das dúas Entidades. 
 
AS SEGUNDAS, en nome e representación das Seccións Sindicais dos seus respectivos 
Sindicatos, que, á súa vez, representan á maioría dos membros dos órganos de 
representación unitaria existentes en cada unha das Entidades. 
 
Recoñécense ambas as partes mutuamente a capacidade legal necesaria para o que é 
obxecto do presente acto e na súa virtude 
 

MANIFESTAN 
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PRIMEIRO.- Que as partes, no contexto do proceso de negociación para a futura fusión 
de ambas as Entidades, viñeron mantendo unha serie de reunións ao abeiro do art. 44.9 do  
Texto Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores (en adiante TRLET), realizadas os 
días 6, 13, 20 e 29 de xullo; 26 de agosto; 2, 7, 16, 23 e 30 de setembro de 2010, para definir 
as medidas de reorganización e o marco laboral aplicable como consecuencia do proceso 
de fusión entre Caixa Galicia e Caixanova.  
 
SEGUNDO.- Neste proceso negociador, as partes valoraron as circunstancias nas que se 
producirá a integración do cadro de persoal de ambas as Entidades, a necesidade de 
reestruturar o cadro de persoal resultante, así como a harmonización das condicións de 
traballo do persoal procedente de ambas as caixas. 
 
Tras a análise das condicións de traballo hoxe aplicables a ambas as Caixas, as medidas que 
contén o presente acordo producirán extincións contractuais, para o que se establecen as 
condicións nas que as mesmas se levarán a cabo; noutros casos hai supostos de mobilidade 
xeográfica esixidos, como as primeiras, polo solapamento de oficinas e o 
sobredimensionamento dos denominados Servizos Centrais de ambas as Entidades, 
entendidos estes últimos como todos aqueles centros de traballo vinculados á actividade 
financeira das Caixas que non sexan oficinas integrantes das respectivas redes, así como, e 
no que vimos en chamar harmonización de condicións de traballo tamén se acordarán 
modificacións tendentes a facilitar a integración de ambas as entidades e os seus cadros de 
persoal. 
 
TERCEIRO.- Todo o anterior constitúe un corpo único e indivisible e na medida que é o 
resultado da confluencia de vontades entre as partes negociadoras, estas deciden, e con 
independencia da súa natureza xurídica, outorgarlle natureza de ACORDO para os efectos 
que sexan procedentes en función do que prevén os artigos 40.2, 41, 47.1 e 51 do TRLET. 
 
CUARTO.- Tanto a representación sindical como a empresarial negociaron o presente 
Acordo baixo o principio de boa fe. 
 
 
QUINTO.- Subscriben o presente acordo por parte dos Sindicatos as Seccións Sindicais 
de Comisións Obreiras (COMFIA-CC.OO.) e a Confederación de Sindicatos 
Independentes de Caixas de Aforros (CSICA), o que representa o 65,5 % da representación 
sindical presente en ambas as entidades, de acordo coa ponderación de voto acordada en 
atención á representatividade ostentada, segundo o resultado obtido por cada Sindicato nas 
últimas eleccións realizadas que supón: COMFIA-CC. OO. 41,3%; CSICA 24,2 %; CIG: 
19,1 %; UGT: 14,4 % e, CGT: 1 %. 
 

 
 

ACORDO 
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I. PREÁMBULO: MARCO DE REFERENCIA: 
 

 
O protocolo de integración das dúas Entidades aprobouse de modo definitivo nos 
Consellos realizados por ambas as Caixas de Aforros o pasado día 28 de xuño de 2010, 
os cales á súa vez ratificaron o proxecto de fusión con data 6 de setembro, que se 
deberá referendar polas Asembleas de ambas as Entidades de maneira separada durante 
o presente mes de outubro deste ano. 
 
Este protocolo establece como obxectivo prioritario o cumprimento do “Plan de 
Integración”, cunha vinculación inescindible daquel e apróbase de maneira simultánea. 
 
O protocolo de integración convértese en premisa da presente negociación para a 
representación empresarial, sendo obxectivo desta dar cumprimento a aquel e procurar 
a creación dun grupo financeiro competitivo, sólido e eficiente que preserve os activos 
diferenciais de cada Caixa. 
 
A integración de ambas as Entidades require unha reestruturación para a constitución 
dunha nova Caixa asentada fundamentalmente nos principios de solvencia, eficiencia, 
produtividade e liquidez. 
 
A racionalización da Rede de Distribución e a optimización da estrutura dos Servizos 
Centrais convértense en dous dos principais impactos da integración que conducirán á 
imprescindible consecución de sinerxías de custos. 

 
É obxecto do acordo laboral a consecución dunha reestruturación racional do actual 
cadro de persoal mediante a adopción de medidas non traumáticas que dea 
cumprimento ao plan de integración antes mencionado e que como resultado dea 
solución ordenada ao excedente do cadro de persoal definido no citado plan 
comprendido entre as 1.180 e as 1.230 persoas.  
 
O principio fundamental que inspira o presente acordo é o de diferenciar claramente os 
dous eidos principais de negociación, o primeiro e fundamental é o das medidas de 
reestruturación do cadro de persoal que obrigatoriamente se tomarán por consecuencia 
da fusión e o segundo, e supeditado ao primeiro, é o de harmonización das condicións 
de traballo polas que se rexerá o cadro de persoal resultante da nova entidade.  
 
 
 

II. MEDIDAS DE REORGANIZACIÓN DE CADROS DE PERSOAL: 
 
 

 A) Criterios Xerais. 
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a. As medidas acordadas ofreceranse aos cadros de persoal, para o seu posible 

acollemento, a partir da data de referencia xeral que será a do día da 
inscrición no rexistro da propiedade da nova Entidade. 

 
b. A reestruturación de persoal necesaria para a consecución da imprescindible 

racionalización dos servizos centrais e da rede comercial realizarase dun 
modo gradual, con diferentes etapas, durante os anos 2010, 2011 e 2012, 
dende a data xeral antes mencionada ata a data definitiva de conclusión que 
se fixa no 31 de decembro de 2012. Estableceranse os adecuados 
mecanismos para manter informado a todo o cadro de persoal. 

 
c. As persoas que poderán acollerse ás medidas que se formulen serán aquelas 

pertencentes aos cadros de persoal de ambas as Entidades acollidas ao 
Convenio Colectivo das Caixas de Aforros na data de referencia xeral. 

 
d. Todas as medidas contempladas enténdense referidas ás condicións 

establecidas na lexislación vixente na data de referencia xeral. 
 

e. Cada persoa poderá acollerse a unha soa medida de carácter permanente. 
 

 
  B) Medidas formuladas. 
 

1. PREXUBILACIÓNS. 
 

Primeiro.- Poderán acollerse á medida de prexubilación aquelas persoas 
que a 31 de decembro de 2010 cumprisen 55 ou máis anos de idade e unha 
antigüidade acreditada na Caixa de 10 anos a esa mesma data. Quedarán 
excluídas as persoas acollidas actualmente á modalidade de xubilación 
parcial. 

 
Segundo.- O prazo de acollemento á medida de prexubilación será de 
noventa días contados dende a data de referencia xeral. As persoas do cadro 
de persoal que se acollan á medida extinguirán o seu contrato dentro dos 
dezaoito meses seguintes á data de referencia xeral, na data que deberá 
comunicar a Caixa a cada persoa cunha antelación mínima de 30 días. Só 
excepcionalmente a Caixa poderá retrasar a data efectiva de acceso á 
prexubilación durante un prazo máximo adicional  de seis meses cando 
existan razóns fundadas, das que se dará conta á Comisión de Seguimento. 
Unicamente por mutuo acordo, poderase aprazar a data de acceso á 
prexubilación de quen se acollese a ela, ata o ano 2013.  

 
Terceiro.- No caso de que algunhas das persoas que, reunindo as 
condicións de acceso á prexubilación, non se acollan a ela no prazo sinalado 



 5 

na alínea anterior, abrirase un novo prazo de trinta días no que poderán 
acollerse á medida aquelas que cumpran os 55 anos durante os anos 2011 e 
2012, ata o límite do número de persoas no que se sitúa o excedente (1.230), 
seguindo para iso a orde de data de nacemento. De existir máis peticións do 
máximo previsto, poderá solicitarse a ampliación do número de afectadas 
pola Comisión de Seguimento á Dirección da Entidade. 

 
Cuarto.- A situación de prexubilación durará dende a data de extinción do 
contrato ata a data na que a persoa cumpra a idade de 64 anos, momento no 
que deberá acceder á situación de xubilación e cesarán as coberturas que se 
establecen nas alíneas seguintes. 

 
Quinto.- Durante a situación de prexubilación a persoa prexubilada 
percibirá unha compensación que, sumada á prestación por desemprego sen 
cotización á Seguridade Social, alcance, as seguintes coberturas: 

 
a. Un 85% da retribución bruta fixa percibida pola persoa traballadora no 

mes inmediatamente anterior á prexubilación, elevada a cómputo anual 
(incluíndo para iso os conceptos que non se aboen mensualmente)  
incrementada no importe correspondente ao 85% do valor no momento 
da prexubilación dos trienios completos que lle correspondesen de 
continuar en activo ata a idade de 64 anos, e descontando dela a cota de 
Seguridade Social a cargo da empregada ou empregado. 

 
A retribución bruta fixa anual que serve de base para o cálculo da 
cobertura por prexubilación computarase incluíndo os conceptos que se 
relacionan no Anexo 1. 

 
b. Para as persoas que se encontren en situación de incapacidade temporal 

ou con redución de xornada, o cálculo da retribución fixa realizarase 
coma se estivesen en situación de alta ou a xornada completa, 
respectivamente. 

 
c. A traballadora ou o traballador non poderá percibir unha cantidade neta, 

durante a situación de prexubilación, superior ao 98% do salario neto 
fixo do mes anterior á prexubilación elevado ao ano (salario bruto fixo 
nos termos anteriormente definidos menos retención por IRPF derivada  
deste salario fixo bruto menos seguridade social a cargo da empregada 
ou empregado).  

 
Se a cantidade neta a percibir excedese deste límite, a compensación por 
prexubilación reduciríase ata o importe deste. Para estes efectos de 
cálculo desta cobertura de prexubilación, o límite ao que se fai 
referencia na alínea anterior actualizarase cada ano na mesma 
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porcentaxe que a compensación por prexubilación cando se optase pola 
súa percepción en forma de renda. 
 

d. No caso de persoas prexubiladas que sexan partícipes dun subplan ou 
colectivo de achega definida para a continxencia de xubilación, a Caixa 
continuará realizando ao Plan de Pensións ou, no seu defecto, ao 
instrumento de exteriorización de compromisos por pensións 
equivalente, un ingreso igual á última achega anual realizada antes da 
prexubilación, actualizable anualmente no IPC, durante todo o período 
de prexubilación e ata o momento no que se acceda á situación de 
xubilación á idade de 64 anos, sempre que a ou o partícipe non accedese 
á situación de beneficiario antes da citada idade, ben en base á situación 
legal de desemprego de longa duración ou ben por causa do 
acaecemento dalgunha das continxencias de risco. Os ingresos 
realizaranse na data na que debesen realizarse de permanecer a persoa 
traballadora en activo. 
 
No caso de persoas prexubiladas que sexan partícipes dun subplan ou 
colectivo de prestación definida para a continxencia de xubilación, a 
Caixa seguirá realizando os ingresos necesarios para manter a cobertura 
da prestación de xubilación á idade de 64 anos que establezan os plans 
de pensións ou sistemas de previsión social que regulen as prestacións 
destes colectivos (Subcolectivos 1.1, 1.2 e 1.3 de Caixanova, Colectivo 1 
de Caixa Galicia, e sistema do persoal provinte da antiga C.R. León). As 
prestacións para estes colectivos iniciaranse á idade de 64 anos, 
cumprido o requisito da xubilación. 
 
Ao persoal do denominado sistema “banca” de prestación definida de 
Caixa Galicia e Subcolectivo 1.4 de Caixanova aplicaráselle o PE 
establecido para a idade de 64 anos, iniciándose o cobro da prestación á 
citada idade. 
 
Igualmente realizaranse os ingresos necesarios para manter as 
coberturas das prestacións de risco tanto para o persoal prexubilado no 
réxime de achega definida como de prestación definida, ata a idade de 
64 anos, agás que con anterioridade pasen á situación de beneficiario.  
 
Para o cálculo das achegas de risco e das achegas de xubilación ou 
aforro en prestación definida, que corresponda efectuar conforme ao 
sistema de previsión social de cada colectivo ou subplan, tomarase 
como salario pensionable anual o 100% do que tivese no momento do 
pase á prexubilación (con inclusión do importe dos trienios no 
momento no que se cumprisen) e que será revisable anualmente no IPC. 
Este salario pensionable, coas revalorizacións que correspondan ata a 
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data da continxencia, será o que se utilice para o cálculo da prestación 
que corresponda.   
 
As persoas beneficiarias das prestacións de risco serán única e 
exclusivamente aquelas que o fosen no momento de causar a situación 
de prexubilación.   

 
Sexto.- A Caixa farase cargo do custo de manter o Convenio Especial coa 
Seguridade Social dende a finalización do período de percepción da 
prestación por desemprego ata que cumpra a idade de 64 anos, nos termos 
previstos no artigo 51.15 do Estatuto dos Traballadores e na Disposición 
Adicional 31ª do Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade Social. O 
importe do Convenio Especial será pola base máxima que corresponda ao 
traballador ou traballadora en función das súas cotizacións anteriores e cos 
incrementos que a Seguridade Social estableza cada ano para esta base. Non 
obstante o anterior, a persoa prexubilada que optase por cobrar a 
compensación por prexubilación en forma de capital, poderá optar por 
percibir unha contía equivalente ao custo do convenio especial da 
Seguridade Social dende os 61 aos 64 anos de idade, cantidade que se aboará 
no mes seguinte ao de cumprimento dos 61 anos. En tal caso, non lle 
corresponderán os incrementos de bases anuais nin lle será de aplicación a 
garantía establecida no parágrafo seguinte. 

 
Se de acordo coa lexislación actualmente vixente, ao alcanzar a idade de 64 
anos, o traballador ou traballadora non tivese dereito a percibir a pensión 
máxima establecida pola Seguridade Social, a Caixa comprométese a facerse 
cargo do aboamento do Convenio Especial da Seguridade Social ata que se 
poida alcanzar a pensión máxima, e en todo caso co límite dos 65 anos do 
empregado ou empregada.  
 
Se a persoa prexubilada elixe o pago cada ano e se producise a continxencia 
de incapacidade ou falecemento, terá dereito a percibir dunha soa vez (ela 
ou os seus herdeiros) o importe pendente de aboar por este concepto de 
Convenio especial, sen os incrementos de bases anuais e ata o 
correspondente ao cumprimento dos 64 anos.  
 
Sétimo.- A persoa prexubilada poderá optar por percibir a compensación 
por prexubilación que lle corresponda por aplicación do presente acordo en 
forma de renda mensual ata alcanzar a idade de 64 anos ou en forma de 
capital dunha soa vez no momento de acceso á prexubilación, ou mediante 
un sistema mixto. Cando se optase por percibir total ou parcialmente a 
compensación en forma de renda mensual, esta (a renda) revisarase con 
efectos do un de xaneiro de cada ano no 1,65%. A percepción da 
indemnización por prexubilación é incompatible coa realización de 
actividades que supoñan competencia coa Entidade. 
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Se se cobra en forma de renda mensual e se producise a continxencia de 
incapacidade ou falecemento, a propia traballadora ou traballador ou no seu 
defecto os seus herdeiros, terán dereito a percibir en forma de renda ou 
dunha soa vez o importe pendente de aboar por este concepto, neste 
segundo caso sen as revalorizacións previstas. 
 

 
Oitavo.- As Caixas aboarán á persoa prexubilada o mesmo importe que 
percibiría do desemprego así coma o importe correspondente do Convenio 
Especial durante o tempo que lle reste ata esgotar a prestación, se aquel 
perdese o dereito á súa percepción por causa non imputable a el mesmo. 
Non se considerará causa imputable ao prexubilado ou prexubilada a perda 
da prestación por desemprego cando sexa consecuencia do rexeitamento 
dunha ocupación non acorde co seu perfil profesional e experiencia. Os 
supostos nos que se produza a perda da prestación de desemprego, 
analizaranse na Comisión de Seguimento. 
 
Noveno.-  Se entre o momento do acceso á situación de prexubilación e o 
pase á situación de xubilación ao cumprir os 64 anos de idade, se producise 
algunha das continxencias de risco (Falecemento, I. Permanente Total, 
Absoluta ou Grande Invalidez), a prestación pola continxencia de risco a 
cargo do instrumento de previsión social que corresponda en función do 
colectivo de pertenza, percibirase a partir da data na que cumprise os 64 
anos.  
 
Acaecida unha continxencia de risco, cesan inmediatamente as achegas do 
promotor tanto de aforro ou xubilación como de risco. Cesan tamén as 
obrigas asumidas pola Caixa relativas ao pago do Convenio Especial da S. 
Social, agás o disposto en relación ao mesmo no presente pacto.  

 
 
 
Décimo.- As condicións de financiamento da carteira viva de préstamos 
das empregadas e empregados que se acollan ao Plan de Prexubilacións, 
manteranse nos mesmos termos dos que gozaban en cada unha das súas 
Caixas. A extinción da relación contractual non suporá o vencemento 
anticipado das operacións de préstamo, aínda que si a cancelación dos 
anticipos laborais; non obstante a Caixa comprométese a establecer un 
sistema de refinanciamento do importe pendente do mesmo a través dun 
préstamo persoal nas mellores condicións preferenciais que sexan de 
aplicación nese momento.  
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Undécimo.- Durante o período de prexubilación, a persoa que se acollese a 
tal medida terá dereito a gozar da póliza de asistencia médica con cargo á 
Entidade nos mesmos termos que o persoal activo.  

 
 

2. MOBILIDADE XEOGRÁFICA 
 

Primeiro.- Será voluntaria con carácter xeral para a traballadora ou 
traballador, e sempre que se poida atender por razóns organizativas, cando 
exceda dos límites definidos no Convenio Colectivo. 

 
Segundo.- Non obstante o anterior, nos casos de peche de oficinas ou 
reorganización dos servizos centrais, cando non sexa posible volver situar á 
empregada ou empregado noutro centro de traballo situado nun radio de 25 
quilómetros dende o centro de traballo de orixe ou dende o domicilio da 
persoa traballadora, o traslado realizarase ao centro de traballo máis 
próximo posible en atención ás circunstancias organizativas da Caixa e con 
dereito a percibir unha indemnización en compensación por mobilidade, a 
tanto alzado e por unha única vez, dos seguintes importes: 

 
 

x Máis de 25 e ata 65 Km.        6.000 € 
x Máis de 65 e ata 100 Km.       12.000 € 
x Máis de 100 e ata 200 Km.         18.000 € 
x Dende 200 a 350 Km.        24.000 € 

 
Nos casos nos que fose necesario un traslado a unha distancia superior a 
350 quilómetros, o caso será obxecto de tratamento na Comisión de 
Seguimento para a súa resolución. 

 
Adicionalmente, establécese unha axuda vivenda, en caso de traslado que 
implique cambio de residencia, de 7.500 € brutos anuais, que se aboarán por 
doceavas partes nas dúas primeiras anualidades seguintes á data de efectos 
do traslado, agás que a petición da interesada, e aceptada pola Caixa, 
retornase á poboación de orixe, neste caso cesará o aboamento da axuda. 

 
Nos traslados que con ocasión da fusión impliquen cambio de residencia,  
darase un día de permiso con soldo, adicional ao permiso establecido hoxe 
por traslado no artigo 96.4 do Convenio Colectivo das Caixas de Aforros. 

 
Nos traslados que con ocasión da fusión impliquen cambio de residencia,  
poderase solicitar un préstamo de primeira vivenda sen cancelación do 
anterior e, co límite de endebedamento do 40% da renda neta da unidade 
familiar.  
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Terceiro.- A persoa obxecto de traslado terá dereito a que o mesmo se 
comunique cunha antelación mínima de 30 días respecto da data da súa 
efectividade. 

 
Cuarto.- As traballadoras e traballadores que estean no período de 
consolidación dun nivel profesional superior tanto por aplicación do 
sistema de clasificación de oficinas como en servizos centrais, manterán o 
dereito á consolidación del cando se cumpra o tempo establecido para 
aquela, sempre que transcorrese máis da metade do período previsto para a 
consolidación do nivel superior. 
 
Quinto.- No suposto de que, como consecuencia da mobilidade derivada 
da reordenación de oficinas e servizos centrais, a persoa se destine a un 
posto de traballo que non xere dereito a complemento específico de 
carácter funcional polo seu desempeño, manteranse durante un período de 
dous anos os complementos funcionais que viñese percibindo no momento 
do cambio. Se o novo posto xerase dereito a complemento funcional 
específico, substituirase o complemento funcional que se viña percibindo 
polo que proceda en función do novo posto e, se este fose inferior, 
manterase a diferenza durante o período que reste ata o límite de dous anos 
antes sinalado. 
 
Se transcorrido un período de dous anos dende a fusión non se establecese 
un novo sistema de clasificación de oficinas unificado para a nova entidade, 
poderá formularse pola Comisión de Seguimento a prórroga durante seis 
meses dos citados complementos funcionais, reducidos nun 50%. Esta 
redución aplicarase individualmente a cada traballadora ou traballador 
transcorrido o tempo establecido no parágrafo anterior. 
 
Sexto.- As medidas establecidas no presente capítulo de mobilidade 
xeográfica aplicaranse unicamente ata o 31 de decembro de 2012. 
 
Sétimo.- Facilitarase información puntual e detallada sobre a aplicación do 
disposto neste capítulo de mobilidade xeográfica á Comisión de Seguimento 
deste acordo. 

 
 

3. BAIXAS INDEMNIZADAS: 
 

Primeiro.- Poderán acollerse as empregadas e os empregados que non 
reúnan as condicións esixidas para acceder á prexubilación, sempre que se 
poidan atender as solicitudes por razóns organizativas. Das solicitudes de 
acollemento que se poidan presentar, informarase á Comisión de 
Seguimento. 
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Segundo.- O período de acollemento a esta medida será de 30 días dende a 
data de referencia xeral, aínda que a materialización dela poderá realizarse 
no ano seguinte. A solicitude será voluntaria e a aceptación por parte da 
Caixa dependerá de que se poida atender por razóns organizativas.   

 
Terceiro.- Quen se acolla a esta medida, coas limitacións establecidas nas 
alíneas anteriores, percibirán unha indemnización de 45 días de salario por 
ano de servizo, con rateo da fracción de ano, e cun tope de 42 
mensualidades. 

 
 

4. SUSPENSIÓNS DE CONTRATO COMPENSADAS: 
 

Primeiro.- Terán carácter voluntario e poderán acollerse a esta medida un 
número de traballadoras e traballadores non superior ao necesario para, 
xunto co resto das medidas, alcanzar o obxectivo de reorganización 
definido no Plan de Negocio da nova Caixa. A aceptación da suspensión 
será tamén voluntaria para a Caixa. Das solicitudes de acollemento que se 
poidan presentar informarase á Comisión de Seguimento. 

 
Segundo.- O período de acollemento a esta medida será de trinta días 
dende a data de efectividade da fusión, aínda que a materialización da 
mesma poderá realizarse no ano seguinte a ela.    

 
Terceiro.- A duración da suspensión do contrato será de tres anos, 
ampliable a cinco mediante solicitude da interesada cunha antelación 
mínima de 30 días á data de finalización do período de tres anos inicial. 

 
Cuarto.- Quen se acolla a esta medida, coas limitacións sinaladas nas alíneas 
anteriores, percibirá unha compensación anual equivalente ao 20% do 
salario bruto fixo do ano anterior á suspensión e durante todo o período de 
duración dela.  

 
Quinto.- Finalizado o período de suspensión, inicial ou ampliado, terase 
dereito á reincorporación na empresa nun posto de similar nivel e no lugar 
máis próximo posible, aplicándose as compensacións por mobilidade, cando 
procedan, establecidas no punto 2 b) do Capítulo II do presente Acordo 
Colectivo. Para este efecto a persoa interesada deberá solicitar a 
reincorporación cunha antelación mínima de trinta días á data de 
finalización do período de suspensión e a reincorporación deberá 
producirse nos trinta días seguintes a esta data.  

 
Sexto.- Poderase non obstante, finalizado o período de suspensión, optar 
por extinguir o contrato de traballo, neste caso percibirase a diferenza entre 
a contía percibida durante o período de suspensión e o importe da 
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indemnización que lle correspondese de acceder á baixa indemnizada na 
mesma data na que se iniciou a suspensión do contrato de traballo.  

 
 

5. REDUCIÓN DE XORNADA: 
 
Primeiro.- O acollemento a esta medida terá carácter voluntario para o 
traballador ou traballadora e para a Caixa, que poderá acceder á mesma en 
función de que o posto de traballo ocupado pola interesada permita a 
redución por razóns organizativas. Non poderán acollerse a esta medida 
quen reúnan os requisitos para acceder á prexubilación. 

 
Segundo.- A redución de xornada deberá ser do 50%, cunha redución 
equivalente do salario. A persoa traballadora percibirá igualmente a 
prestación por desemprego parcial que lle corresponda. 

 
Terceiro.- A duración da redución será de dous anos. 

 
 

6. INSTRUMENTACIÓN DAS MEDIDAS E GARANTÍAS DE 
EMPREGO. 

 
Primeiro.- Unha vez concluído o proceso de reestruturación derivado da 
aplicación das medidas establecidas no presente capítulo, as Caixas garanten 
que calquera reordenación e reorganización interna dos cadros de persoal, 
que puidese derivarse do proceso de fusión, realizarase sen a utilización de 
medidas traumáticas.  

 
Segundo.- Todas as medidas de reordenación derivadas do proceso de 
fusión terán unha vixencia máxima ata o 31 de decembro de 2012, sen 
prexuízo de que no seo da Comisión de Seguimento puidese acordarse a 
prórroga dalgunha delas. 

 
Terceiro.- Garánteselles ás traballadoras e traballadores en situación de 
excedencia, comisións de servizo, contratos en suspenso, ou permisos sen 
soldo á data da fusión,  a conservación dos seus dereitos de reincorporación 
nos termos legalmente previstos, sen que a fusión supoña modificación do 
seu status xurídico. 
 
Cuarto.- As Caixas garanten o cumprimento dos compromisos aos que 
chegasen co persoal prexubilado ou xubilado parcial nos termos dos 
acordos subscritos con aqueles. 
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Ás traballadoras e traballadores con redución de xornada garánteselles 
igualmente o respecto das condicións que teñen pactadas coas Caixas de 
procedencia. 
 
Quinto.- Igualmente manteranse os dereitos de promoción e ascensos 
comprometidos polas respectivas Caixas, como consecuencia de ofertas 
públicas realizadas e concluídas. 
 
Sexto.- As Caixas asumen a necesaria harmonización de condicións laborais 
nos distintos Servizos Centrais, División de Sistemas e Centros de 
Informática, mantendo ata ese momento as actuais condicións das persoas 
traballadoras adscritas aos distintos servizos nese eido. 

 
Sétimo.- En aras a garantir a máxima transparencia e facilitar o labor de 
información da representación sindical, as Caixas comprométense a 
subministrar semestralmente a esta a información sobre cadros de persoal 
que sexa necesaria para un seguimento adecuado da reorganización e a 
evolución do emprego na nova Entidade, con ocasión da fusión. 
 
Oitavo.- De producirse traspaso de negocio a terceiros (venda de rede), a 
nova Entidade resultado deste proceso de fusión comprométese a dar 
preferencia na negociación ao mantemento do emprego e das condicións 
laborais que ostenten as persoas do cadro de persoal adscrito a esta rede de 
oficinas. 

 
 
III.  NOVO MARCO LABORAL E CRITERIOS DE HARMONIZACIÓN DE 

CONDICIÓNS DE TRABALLO 
 

 
1. PRINCIPIOS XERAIS 
 

Primeiro.- As empregadas e empregados das dúas Caixas conservarán na nova 
Entidade todas as súas condicións laborais individuais e colectivas, coas únicas 
modificacións que poidan derivarse do establecido no presente Acordo. En 
particular garántese que ningunha persoa empregada percibirá tras a fusión un 
salario fixo anual inferior ao que percibía na Caixa de procedencia, excluídos os 
complementos funcionais. 

 
Segundo.- A partir da fusión, as condicións de referencia con carácter xeral serán 
as establecidas no convenio colectivo do sector, coas modificacións e adaptacións 
que se desprendan do presente Acordo. 

 
 
2. CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 
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Dende a data da efectividade da fusión e mentres non se aprobe un novo sistema, 
será de aplicación o sistema de clasificación profesional e promoción regulado en 
Caixa Galicia no que fai referencia á promoción por antigüidade e o regulado en 
Caixanova no que se refire a promoción pola capacitación. Durante os primeiros 
meses de 2011 farase unha convocatoria de promoción por capacitación para toda a 
Entidade, conforme coas porcentaxes definidas en Convenio Colectivo do sector, 
anualizadas, e segundo o sistema antes referido de Caixanova. 
 
Durante o ano 2011 negociarase un novo sistema de promoción por antigüidade e 
de promoción por capacitación para a nova Caixa. 

 
 
 
 
3. CLASIFICACIÓN DE OFICINAS 

 
Primeiro.- A nova Caixa establecerá un novo sistema de clasificación de oficinas, 
que entrará en vigor con efectos da data que se determine. 

 
Segundo.- Manterase a clasificación de oficinas conforme ao sistema actual de cada 
Caixa, ata a entrada en vigor do novo sistema. No caso de que, antes da aprobación 
do novo sistema de clasificación de oficinas, as persoas que ostenten o cargo de 
dirección ou subdirección de oficina cambien a unha oficina procedente de distinta 
Caixa, aplicarase o sistema de clasificación de oficinas propia desta, pero sen que 
poidan sufrir unha mingua económica por iso e con dereito a que se aplique o 
procedemento de consolidación previsto no Capítulo II, B) punto 2, alínea Cuarta, 
do presente acordo. 
 
Terceiro.- Constituirase unha comisión de clasificación de oficinas. 

 
 
4. ESTRUTURA RETRIBUTIVA COMÚN NA NOVA CAIXA 

 
Primeiro.-  A estrutura salarial común, en conceptos e contías, para todos os 
empregados e empregadas, presentes e futuros, será a establecida no convenio 
colectivo de Caixas de Aforros, garantíndose en todo caso a percepción,  con 
efectos de  01/01/2011, dun salario mínimo garantido (SMG) anual equivalente a 
21 pagas do salario base establecido en convenio colectivo para cada nivel 
profesional.  

 
Para os efectos da anterior garantía, o SMG absorberá e compensará, ata o límite da 
súa contía todos os conceptos retributivos, calquera que sexa a súa natureza, que 
perciban os traballadores e traballadoras e que non estean previstos no Convenio 
Colectivo do sector.  
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Os conceptos salariais que unha vez realizada esa absorción, excedan do SMG e 
non poidan ser absorbidos e compensados, agruparanse en catro conceptos salariais 
novos: complemento persoal revisable e pensionable, complemento persoal 
revisable e non pensionable, complemento persoal non revisable e pensionable e 
complemento persoal non revisable e non pensionable. Para estes efectos 
relaciónanse nos anexos 2, 3, 4 e 5 a agrupación de cada concepto en cada un dos 
novos complementos. Os complementos persoais revisables referidos 
actualizaranse anualmente na mesma porcentaxe que o faga o salario base do 
convenio colectivo. 
 
A denominada “RCR parte fixa” que viña aboando Caixanova transfórmase nun 
complemento de natureza persoal e revisable, que se computará a efectos do 
establecido nos dous parágrafos anteriores. 
 
Os demais conceptos salariais que non fosen agrupables nos previstos no parágrafo 
anterior, manteranse co mesmo tratamento, contía, natureza e regulación que 
tivesen con anterioridade. 
 
No suposto de que o salario producido (devengado) pola traballadora ou traballador 
por todos os conceptos antes sinalados fose inferior ao SMG, aboarase pola 
diferenza un complemento persoal de garantía, distribuído en doce mensualidades, 
que se absorberá e compensará con calquera outro concepto salarial que fose 
producido (devengado) con posterioridade pola persoa traballadora. Este 
complemento non será pensionable. 
 
Segundo.- Todas as retribucións establecidas na estrutura salarial da nova Caixa  
aboaranse rateadas en 14 pagas anuais, que se aboarán nos doce meses do ano e nos 
meses de xuño e decembro. Este sistema entrará en vigor non máis tarde do 1 de 
xullo de 2011, e procederase no momento do cambio a liquidar a parte 
proporcional producida (devengada) das pagas que pasan a aboarse de forma rateada. 
Non obstante, a “axuda para a formación de fillos de empregados” establecida en convenio 
colectivo aboarase no mes de agosto.  

 
Terceiro.- A ordenación salarial establecida non dará lugar a modificación 
ningunha na determinación da pensionabilidade ou non pensionabilidade, para 
efectos das achegas e prestacións dos plans de pensións, dos diferentes conceptos 
salariais que integran o sistema de retribución dos cadros de persoal de ambas as 
Entidades, agás que nun futuro as partes establecesen o contrario.  

 
Cuarto.- A nova Caixa establecerá un sistema común de retribución variable, do 
que se informará á representación do cadro de persoal. Este sistema deberá garantir 
que, en virtude da súa aplicación, quen teñan recoñecido en contrato ou acordo o 
dereito a unha contía de retribución variable determinada para un grao de 
cumprimento do 100% dos obxectivos, non poderán percibir unha contía inferior 
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para o mesmo suposto de cumprimento dos obxectivos establecidos polo novo 
sistema. 

 
 

5.  XORNADA E TEMPO DE TRABALLO. 
 
Dende a data de efectividade da fusión será de aplicación o réxime de xornada e 
horario de traballo e tempos de formación vixentes actualmente en Caixanova, 
respectándose, non obstante, os réximes de xornadas singulares e horarios especiais 
existentes en ambas as Entidades. Todas as traballadoras e traballadores da nova 
Entidade gozarán dun xoves pola tarde libre ao longo do ano dos definidos como 
laborables no convenio colectivo do sector. 

 
 

 
6. PLANS DE PENSIÓNS. 
 
Primeiro.- Procederase á integración dos Plans de Pensións no prazo dun ano 
dende a efectividade da fusión, manténdose ata daquela nos mesmos termos actuais 
por razón do colectivo de procedencia.  
 
Segundo.-. O presente pacto ten natureza de acordo colectivo en materia de 
previsión social complementaria en todas aquelas alíneas ou cláusulas que 
establezan ou modifiquen compromisos por pensións para o persoal obxecto do 
plan de prexubilación, debendo as Comisións de Control dos Plans de Pensións de 
ambas as Caixas, así como as Caixas se se trata doutro tipo de instrumentos de 
exteriorización de compromisos, recoller as modificacións necesarias e adaptar as 
especificacións a fin de facer efectivos os compromisos establecidos neste pacto.  
 
Terceiro.- Para o persoal de novo ingreso, establecerase a achega que corresponda 
ao mesmo dentro do proceso de integración dos plans de pensións a que se fixo 
referencia na alínea anterior. Non obstante, a achega mínima a partir do 1 de 
xaneiro de 2011 para todas as empregadas e empregados da entidade establécese na 
contía de 1.200 euros anuais incrementada no IPC do ano 2010. 
 
Cuarto.- A nova Caixa resultante da fusión subrogarase en todos os dereitos e 
obrigas dos sistemas de previsión social existentes na actualidade en cada unha das 
dúas caixas. 
 
Quinto.- No prazo de tres meses posteriores á data de referencia xeral constituirase 
unha Comisión Paritaria específica para abordar a integración dos Plans de 
Pensións preexistentes. 
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7. BENEFICIOS SOCIAIS 
 

a) Serán de aplicación na Caixa resultante da fusión os seguintes: 
 

- PRÉSTAMOS E ANTICIPOS: aplicarase ás novas 
operacións posteriores ao 1 de xaneiro de 2011 o sistema 
actualmente vixente en Caixa Galicia, a súa vixencia prorrógase 
ata o 31 de decembro de 2012, conforme co Regulamento que 
se acompaña como Anexo número 6. 
 

- SEGURO MÉDICO. Dende a data de referencia xeral, a Caixa 
farase cargo integramente e para todas as empregadas e 
empregados do custo da póliza de asistencia sanitaria que se 
contrate con ADESLAS ou con calquera outra Compañía de 
recoñecido prestixio en tal actividade.  

 
- SEGURO COLECTIVO DE VIDA-CONVENIO.  

  
¾ 50% cota aboada pola Caixa. 
¾ Invalidez total: 12.020 €. 
¾ Invalidez absoluta: 24.040 €. 
¾ Morte por calquera causa: 24.040 €. 
¾ Morte por accidente: 48.080 €. 
¾ Morte por accidente circulación: 60.101 €. 

 
- SEGURO DE ACCIDENTES: aplicarase dende o 1 de 

xaneiro de 2011 o actualmente vixente en Caixanova. 
 

¾ 36.060,73 €, por falecemento. 
¾ Ata 84.141,65 €, por invalidez. 
¾ 12.020,24 €, por infarto de miocardio. 

 
¾ Durante a vida laboral da persoa traballadora, a Caixa 

asume o 100% do custo. 
 

- PREMIOS POR ANTIGÜIDADE: aplicarase dende o 1 de 
xaneiro de 2011 o premio de antigüidade actualmente vixente en 
Caixanova. 

 
¾ Premiarase ás traballadoras e traballadores, cando 

alcancen os 25 anos de servizos (contabilizándose os 
acreditados nas respectivas Caixas de orixe), con: 
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¾ 10 días laborables de vacación especial, no ano 
correspondente. 

¾ 1.803,04 €, en concepto de bolsa económica. 
¾ Un obsequio conmemorativo. 

 
- PRESTACIÓN COMPLEMENTARIA POR 

INCAPACIDADE TEMPORAL: aplicarase dende o 1 de 
xaneiro de 2011 o sistema actualmente vixente en Caixa Galicia. 

 
A Caixa complementa ata o 100% do salario real durante os 3 
primeiros días da IT e ata finalizar os 12 primeiros meses. 

 
b) O resto de beneficios sociais que veñen gozando as empregadas e 

empregados procedentes de Caixa Galicia e Caixanova manteranse como 
dereito ad personam nos mesmos termos e co mesmo alcance que teñen na 
actualidade. 

  
 
8. MEDIDAS DE IGUALDADE E CONCILIACIÓN. 

 
As partes comprométense a negociar un Plan de Igualdade unificado para a nova 
Entidade tras a fusión. Non obstante, ata que se alcance este acordo, manterase a 
aplicación das medidas establecidas nos Plans de Igualdade de Caixa Galicia e 
Caixanova. 
 
 
9. DOTES DE NATALIDADE E NUPCIALIDADE. 

 
Aplicarase a todo o persoal da nova entidade o sistema e contías actualmente 
vixentes en Caixanova. 
 
10. AXUDA FORMACIÓN FILLOS DISCAPACITADOS DE PERSOAL 
PREXUBILADO 
 
Fanse extensivas as “axudas de formación a fillos discapacitados” ao persoal que se 
prexubile baixo as condicións do presente pacto, conforme ao establecido no artigo 
59.4 do convenio colectivo en vigor. 
 
11. VACACIÓNS 
 
 
A partir do 1º de xaneiro de 2011 farase extensivo a todo o persoal que cumpra 20 
anos de servizos na Entidade, a ampliación en dúas días hábiles do período anual de 
vacacións. 
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DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS 
 
1. Mantense a vixencia do mandato de todos os órganos de representación legal e sindical 

dende a data de referencia xeral e ata a celebración das vindeiras eleccións a órganos 
unitarios de representación. 

 
Igualmente mantéñense, e ata a celebración das novas eleccións, os recursos existentes 
en ambas as entidades no que fai referencia a locais, medios e compensación de gastos. 

  
Así mesmo e ata que se cree unha organización única da prevención de riscos laborais 
na Caixa resultante, manterán a súa estrutura e funcións os órganos de prevención 
creados en ambas as caixas. 
 

2. Crearase unha bolsa de emprego para futuras contratacións, temporais ou estruturais, 
con aqueles traballadores e traballadoras que á finalización dos contratos temporais 
actualmente vixentes, ben celebrados directamente polas Caixa ou a través de 
Empresas de Traballo Temporal, vexan extinguidos os mesmos por vencemento do 
termo pactado. 
 

3. Garántese o mantemento dos compromisos de transformación en indefinidos das 
traballadoras e traballadores actualmente contratados mediante contrato de relevo. 

 
4. A nova Entidade adquire o compromiso de contemplar, no novo sistema de 

clasificación de oficinas que se estableza e no primeiro ano que se aplique un sistema 
único, os resultados da aplicación do sistema substituído, co obxecto de evitar 
prexuízos a aquelas oficinas que queden encadradas nun nivel inferior con motivo da 
aplicación directa do sistema unificado ao conxunto das oficinas de ambas as entidades. 

 
5. Para as persoas traballadoras con compromiso de retorno estarase ás condicións que 

nos seus pactos teñan establecidas, para que sexan respectadas pola Entidade resultante 
da fusión.  

 
 
 
 
DISPOSICIÓNS ADICIONAIS 

 
1. A Axuda de Gardería poderase cambiar, con carácter opcional, por un 

vale. Esta opción non a poderá cambiar o empregado ou empregada no 
resto dos pagos aos que puidese ter dereito (cun máximo de tres) por 
este concepto.  

 
2. Mantense no seu contido, estendéndose á totalidade da Entidade que 

resulte da fusión, o Protocolo de Atraco vixente en Caixa Galicia. 
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3. A Comisión de Seguimento estudará e analizará os efectos que puidesen 

derivarse nas medidas que se implementan por este acordo en orde á 
reorganización dos cadros de persoal, de producirse unha modificación 
lexislativa que variase a idade establecida para causar, con carácter xeral, 
como beneficiaria, prestación de xubilación contributiva (art. 161.1 a. da 
lei Xeral de Seguridade Social).  

 
4. Todas as referencias que se conteñen no presente documento relativas a 

prazos de solicitude para o acollemento ás medidas de reorganización 
de cadros de persoal, entenderanse feitas a días naturais. 

 
 
COMISIÓNS DE NEGOCIACIÓN 
 
As Comisións de Negociación previstas no presente acordo (clasificación de oficinas, 
promoción e capacitación profesional, igualdade, pensións, etc) constituiranse antes do 1 de 
marzo de 2011 e poderán participar nelas as organizacións sindicais con implantación nos 
órganos de representación da Entidade. Todas elas terán como prazo inicialmente previsto 
para a conclusión de acordos nas materias abordadas o de 9 meses dende a súa 
constitución. 

 
 
COMISIÓN DE SEGUIMENTO. 

 
Créase unha Comisión Paritaria de interpretación, seguimento e desenvolvemento do 
acordo, integrada pola representación das organizacións sindicais asinantes e polo mesmo 
número de persoas en representación da Caixa.  
 
Esta Comisión dotarase dun Regulamento de funcionamento interno no que, entre outras 
cuestións se establecerá o sistema para a adopción válida de acordos en función da 
representatividade ostentada polas Organizacións Sindicais que a constitúan. 
 
A Comisión terá como funcións, entre outras, e xunto coas especificadas expresamente no 
corpo do pacto, as de interpretar o mesmo, desenvolvelo nos aspectos que correspondan, 
así como resolver as situacións excepcionais que poidan producirse na aplicación das novas 
condicións establecidas polo presente acordo. 
 
Facilitarase a esta Comisión toda a información relativa ao cumprimento dos compromisos 
establecidos no presente acordo. 

 
 

CONDICIÓN SUSPENSIVA E ENTRADA EN VIGOR. 
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A validez xeral deste Acordo Laboral no marco de proceso de fusión está condicionada ao 
cumprimento acumulado de todos os requisitos seguintes: 
 

a) Á ratificación do presente acordo polos órganos competentes das organizacións 
sindicais asinantes. 
 

b) Que culmine, mediante a aprobación do proceso de fusión polos Órganos de 
Goberno das Caixas e as autoridades competentes.  

 
c) Á efectividade xurídica da fusión.  

 
d) Á homologación do presente acordo pola autoridade laboral a través do 

correspondente proceso administrativo, a este efecto e como quedou dito o 
presente acordo colectivo terá a consideración e incorporarase como acordo 
final alcanzado tras o correspondente período de consultas. 

 
 

 
 
 
E en proba de conformidade asínano en catro orixinais, no lugar e data indicados. 
 
 
 
 
 
 
Pola representación empresarial: 
 
Por CAIXANOVA:  
 
 
 
 
 
 
Por CAIXA GALICIA:  
 
 
 
 
 
 
 
Pola representación sindical como membros titulares: 
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Por COMFIA-CCOO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por CSICA:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por CIG:  
 
 
Por UGT:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por CGT:  

 
 
 



ACTA COMPLEMENTARIA AO ACORDO LABORAL DE FUSIÓN ENTRE 
CAIXA GALICIA E CAIXA NOVA 

 

En Santiago de Compostela, o CATRO DE OUTUBRO DE DOUS MIL DEZ. 

 

REÚNENSE  
 

Pola representación empresarial: 

 

D. Miguel Angel Prado de Lucas, D. Rubén Martínez Nieto, D. Antonio Cárdenas Botas, 

D. Benito Couceiro Naveira e D. Gonzalo Iglesias Rial  

 

Pola representación sindical: 

 

D. Luis Mariño Tarrio, D. José Luis Olivé López, D. José Luis Regueiro Vázquez, D. 

Enrique Ordiales Rosado, D. Cándido Ansín Agís e Dna. Mª José Ferreiro González (por 

COMFIA-CC.OO.) e D. Juan Manuel Alvarez Quicler, D. Juan José Bodega Falqué, D. Luis 

Manuel Paz Gómez, D. Carlos Pesos Lombos e D. Jesús Díaz Fernández (por CSICA). 

 

 As partes comparecentes subscribiron con esta mesma data o Acordo Laboral no 

marco do proceso de fusión entre Caixa Galicia e Caixanova, acordo no que se recollen 

as medidas de reorganización e o marco laboral aplicable como consecuencia do citado 

proceso de fusión. 

 

Con carácter complementario, é vontade das partes deixar constancia na presente 

Acta dalgúns compromisos adicionais que, aínda alleos propiamente ao proceso de 

reorganización e reestruturación derivado da fusión, constitúen elementos relevantes 

para a futura actuación da Caixa resultante da fusión e o mantemento do clima de 

compromiso e diálogo que permitiu a conclusión do Acordo Laboral subscrito nesta 

mesma data, e para este efecto: 

 

MANIFESTAN 
 

Primeiro.- En atención á implantación e arraigamento que a nova Entidade quere 

manter en Galicia, sede das dúas entidades que se fusionan, asúmese o compromiso 

de valorar debidamente, nas decisións empresariais que poidan adoptarse sobre 

contratación ou exteriorización de servizos, a vinculación das empresas que poidan ser 

seleccionadas para iso con Galicia, en termos de implantación e/ou  conexión coa 

Comunidade. 

 

 



 
Segundo.- Con carácter xeral o persoal da Obra Social e Fundacións socio-culturais das 

Caixas non se verá afectado polo proceso de reestruturación derivado da fusión, nin 

serán de aplicación medidas traumáticas como consecuencia da integración. 

 

Terceiro.- As Caixas asumen o compromiso de que a nova Entidade froito da fusión 

adoptará como modelo de xestión inicial da prevención de riscos laborais o 

mantemento dun Sistema de Prevención Propio. 

 

Cuarto.-  Coa fin de facilitar a aplicación e entendemento do proceso de aplicación e 

cálculo das coberturas establecidas no Acordo Laboral para a medida de prexubilación, 

faise entrega no momento do asinamento da presente Acta dun pen drive que contén 

de forma detallada o método que se seguirá para o cálculo delas. 

 

E en proba de conformidade asinan as partes a presente Acta no lugar e data arriba 

indicados. 


