
Denominación SERVIZO DE RETRIBUCIÓNS, SEGURIDADE SOCIAL E ACCIÓN  SOCIAL  

Dependencia  Xerencia 

Xefa do 

servizo 
Pilar de la Fuente Nimes 

Enderezo 

Reitoría da Universidade da Coruña 

Rúa da Maestranza, núm. 9, 2.º andar 

CP 15001 A Coruña 

Teléfonos 

Teléfono: 981 167 000.  

Extensións : 

Xefe do Servizo: 1115     

Xefe de Sección de Retribucións e Acción Social: 11 16 

Xefe do Negociado Retribucións do PDI: 1109  

Xefe do Negociado Retribucións do PAS: 1111  

Xefe do Negociado Retribucións do Capítulo VI e Seg uridade 

Social: 1110 

Postos Base:1101 e 1106   

Técnico en Relacións Laborais e Asistencia Social: 1113 

Fax 981 167 012. Ext.: 1068 

Correo 

electrónico 
nominas@udc.es     

Páxina web http://www.udc.es/goberno/equipo_reitoral/xerencia/servizos/retribucions_seg

uridade_social_e_accion_social/ 

Atención ao 

público 

De luns a venres das 08:30 ás 14:30 h, agás os mese s de xullo e 

agosto que será das 9:00 ás 14:30 horas 

Misión 

Asegurar a máxima eficacia no aboamento das retribu cións 

salariais dos traballadores da UDC e das súas cotiz acións 

sociais, así como na percepción por estes das medid as de 

protección/axudas sociais acordadas no seu favor po los órganos 

competentes 

Procesos 

o Elaborar as nóminas de todos os traballadores da 

Universidade da Coruña, tanto docente, investigador , como de 

administración e servizos. 

o Recibir, comprobar e procesar as variacións mensuai s que se 

produzan na nómina dos traballadores. (trienios, mé ritos 

docentes, méritos investigación, horas extras, 

gratificacións, etc.). 

o Aplicar na nómina dos traballadores as retencións x udiciais 



que determinen os xulgados e as unidades de recadac ión 

executivas. 

o Elaborar mensualmente unha nómina retroactiva que r ecolla 

todas as altas, variación e ceses que se produzan a  partir 

do momento do peche da nómina ordinaria e que refer idas ao 

mes en curso non se tiveron en conta na nómina 

correspondente  a ese mes, por diferentes motivos. 

o Confeccionar e pór a disposición de todos os trabal ladores 

da Universidade da Coruña no portal do empregado os  recibos 

salariais mensuais. 

o Aboar as retribucións fixas e variables ao persoal que ocupa 

praza vinculada. 

o Xestionar a nómina do profesorado que ocupa praza v inculada 

e que deben financiar as Institucións Sanitarias do  Hospital 

Arquitecto Marcide de Ferrol e o Complexo Hospitala rio 

Universitario da Coruña, segundo as diferenzas retr ibutivas 

que están fixadas en convenio. 

o Realizar as altas, variacións e baixas dos traballa dores que 

figuren no Réxime Xeral da Seguridade Social. 

o Efectuar mensualmente a cotización de todo o persoa l da 

Universidade da Coruña, incluído no Réxime Xeral da  

Seguridade Social. 

o Tramitar as baixas por enfermidade e accidente dos 

traballadores. 

o Solicitar á Tesourería Xeral da Seguridade Social o s topes 

máximos e mínimos de cotización que corresponda par a os 

traballadores en situación de pluriemprego. 

o Efectuar mensualmente a cotización de todo o persoa l da 

Universidade da Coruña, incluído en MUFACE. 

o Tramitar as baixas por enfermidade e accidente dos 

traballadores pertencentes a MUFACE.  

o Xestionar os aboamentos indebidamente feitos aos 

traballadores da Universidade, así como, tramitar a  

solicitude para o seu reintegro.  

o Elaborar anualmente as certificacións persoais a to dos os 

perceptores de UDC para a súa liquidación coa Axenc ia 

Tributaria.  

o Expedir as baixas de haberes para aqueles funcionar ios de 

carreira que cesan na Universidade da Coruña e se i ncorporan 

a outra Administración, co fin de que poidan achega r a 



documentación necesaria para normalizar a súa nómin a na 

Administración de destino. 

o Expedir os informes e certificados que sexan compet encia do 

servizo que soliciten as persoas interesadas ou out ros 

servizos da UDC.  

o Tramitar as solicitudes de anticipos reintegrables de nómina 

de todos os traballadores da Universidade da Coruña . 

o Xestionar as prazas e bolsas da Escola Infantil da 

Universidade da Coruña e de escolas infantís de Fer rol. 

o Executar os fondos de acción social do persoal doce nte e do 

persoal de administración e servizos.  

o Realizar os cálculos estimativos de contratación de  persoal 

que soliciten os investigadores ou outros membros d a 

comunidade universitaria.  

o Tramitar as solicitudes de roupa de traballo do per soal 

laboral de administración e servizos, segundo estab lece o 

convenio colectivo. 

 

Ferramentas 

para a 

seguranza da  

calidade 

 

Modelo EFQM : o sistema procura que a universidade satisfaga os  

seus clientes e os seus empregados e que, á vez, cr ee un 

impacto positivo no contorno. A opinión dos cliente s e dos 

provedores será unha das formas que teremos de fixa r o noso 

nivel de excelencia. 

 

Carta de Servizos : informan os usuarios sobre os servizos que 

se prestan, os compromisos de calidade na súa prest ación e os 

dereitos dos usuarios en relación cos servizos. Fav orecen unha 

maior participación cidadá e unha maior implicación  do persoal. 

 

Data de 

actualización 

da ficha 

 26 de xullo de 2013 

 


