
 
 
El govern aprova un decret per restablir la paga extra als funcionaris el 
2015 
La mesura inclou la restitució del 15% de la jornada al personal interí i el salari corresponent 
 
Homs defensa que l'única manera de garantir els pagaments al 100% és aprovar els pressupostos 
 
30/12/14 
El govern ha aprovat aquest dimarts un decret llei per restituir a partir la paga extra als funcionaris de l'administració 
catalana i normalitzar la situació del personal interí. 
 
El conseller de la Presidència, Francesc Homs, ha anunciat la mesura durant la roda de premsa posterior a la 
reunió del Consell Executiu i ha explicat que aquest decret permetrà restablir la segona paga extra als funcionaris i 
el 15 per cent de la jornada del personal interí i personal substitut docent, amb el salari corresponent, a partir de l'1 
de gener de 2015, que estaven retallades des de fa tres anys. 
 
La mesura deixa “sense efecte” la part del pressupost de 2014 que aplicava l'eliminació d'aquesta paga 
extraordinària i la rebaixa als interins, de manera que amb això el govern podria “complir el compromís” de la 
restitució independentment de si es prorroguen els pressupostos. 
 
Això no obstant, el portaveu ha volgut deixar clar que la mesura acordada avui és “transitòria” fins a l'aprovació dels 
comptes del 2015. En aquest sentit, ha insistit que la recuperació de la paga extra “té la màxima garantia amb 
l'aprovació dels pressupostos”. “La decisió que hem pres avui ens permet que des del dia 1 de gener fins que 
s'aprovin els pressupostos es pugui preveure el pagament de la paga extra”, ha dit. Homs ha afegit que sense 
aquesta mesura, “a partir de l'1 de gener la situació que continuava estant vigent era la del 2014”. 
 
“Si volem tenir la certesa absoluta del pagament de la paga extra als funcionaris cal disposar dels pressupostos”, ha 
sentenciat. 
 
Homs ha assenyalat que aquesta mesura “excepcional” requerirà “la convalidació del Parlament”, però s'ha mostrat 
“segur que així serà”. “Compto que a més no hi haurà cap força política en contra de la convalidació d'aquest decret 
llei”, ha reblat. 
 
Homs ha definit la mesura de “coherent”, perquè així es poden “restablir aquelles situacions que com a 
conseqüència de la crisi financera i pressupostaria hem patit col·lectivament” i donat que els indicadors econòmics 
“assenyalen certa millora de la situació del país”. 
 
A preguntes dels periodistes, el portaveu ha precisat que la mesura no té “efectes retroactius”. 

 
 


