
 
 

La Generalitat pagarà al març part de la paga extra del 2012 als 
funcionaris 
 
El personal cobrarà aquest mes la part corresponent a 44 dies de l'extra de Nadal del 2012 
 
Dimarts, 10 de març del 2015  

La Generalitat ha aprovat avui que abonarà a la nòmina del març els primers 44 dies de la paga extra i addicional 
del desembre del 2012 al personal de l'Administració de la Generalitat que va deixar de percebre-la com a 
conseqüència d'un decret del Govern d'aquell any per garantir l'estabilitat pressupostària i el foment de la 
competitivitat. 

El portaveu del Govern, Francesc Homs, ha recordat que el decret de l'Executiu central, del juliol del 2012, va 
disposar per a tot el personal del sector públic la reducció de les retribucions d'aquell any amb la supressió de la 
paga extra del desembre, cosa que la Generalitat va adequar el 24 de juliol. No obstant, els Pressupostos de 
l'Estat d'aquest any preveuen que cada administració pública pugui establir la recuperació d'aquests 44 dies, i la 
Generalitat s'ha acollit a proposta de la vicepresidenta i consellera de Governació, Joana Ortega, i el conseller 
d'Economia, Andreu Mas-Colell, amb la prèvia negociació sindical. 

L'acord afecta el personal funcionari, estatutari, eventual i laboral que va resultar afectat per la mesura, i la 
recuperació d'aquesta paga es realitzarà d'acord amb la normativa aplicable i el règim jurídic vigent en el moment 
que es va deixar de percebre; també fixa el procediment per fer efectiu l'abonament de l'import en la nòmina 
d'aquest març. 

En relació amb les persones que han deixat de prestar serveis a l'Administració, hauran de sol·licitar el pagament 
de les quantitats que els corresponguin, i el model de sol·licitud estarà disponible al portal de l'empleat públic i a la 
pàgina web de la Conselleria de Governació i Relacions Institucionals. 

 


