
 

RETRIBUCIÓN DE ÓRGANOS DE GOBERNO 

RETRIBUCIÓN ANUAL FIXA. 

Durante o ano 2019 seguíronse aplicando as mesmas retribucións para os membros de Xunta de Goberno e                 

das Xuntas Directivas: 

- Os cargos de Decano, Secretario e Tesoureiro da Xunta de Goberno tiveron una retribución fixa               

anual que ascende a: 

 Cargo          Retribución 

Decano          24.000,00 € 

Secretario 17.000,00 € 

Tesoureiro 17.000,00 € 

Total          58.000,00 € 

-    Os 5 vogais de Xunta de Goberno terán unha retribución fixa anual que ascende a: 

Cargo Retribución 

Vogal 6.600,00 € 

Total 5 vogais 33.000,00 € 

-    As Xuntas Directivas terán unha retribución conxunta e fixa anual de: 

Delegación Retribución 

Xunta Directiva A Coruña 22.000,00 € 

Xunta Directiva Lugo 19.000,00 € 

Xunta Directiva Ourense 19.000,00 € 

Xunta Directiva Pontevedra 19.000,00 € 

Xunta Directiva Vigo 22.000,00 € 

Xunta Directiva Santiago 19.000,00 € 

Xunta Directiva Ferrol 19.000,00 € 

Total Xuntas Directivas 139.000,00€ 

 

A contía resultante puido ser distribuída entre os seus membros en función dos criterios de dedicación e                 

desenvolvemento de actividades que estimaron oportuno, é dicir, estes importes foron o límite máximo              

que se puido destinar a actividades cada Xunta Directiva, ben directamente, ben a través de colaboradores.                

Toda cantidade que excedese de estes importes fixos asignados debeu ser previamente aprobada pola              

Xunta de Goberno. 

Establécese un importe fixo de 25 euros por día e asistente en concepto de manutención para a asistencia a                   

xuntas de goberno. 

Todas as retribucións que percibiron os órganos de goberno con motivo do seu cargo se entenden incluídas                 

nos importes e se axustarán aos criterios anteriormente expostos, sen prexuízo da compensación dos              

gastos en que incorran co motivo do exercicio das súas funcións. 

2. Compensación de gastos. 

Na compensación de gastos se cubriron exclusivamente os gastos nos que se incorrera con motivo do                

desprazamento realizado, segundo o seguinte criterio: 

- Para os que utilizaron vehículo propio, a razón de 0,19 €/km. 

- Para os que utilizaron un medio de transporte público, o custe dos billetes. 
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