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RECUPE
ERACIÓ DE
E LA PAGA
A EXTRAOR
RDINÀRIA DEL
D MES D
DE DESEMB
BRE DE 20
012
La Disposició addiciona
al dotzena de
e la Llei 36/2014, de 26 de desembre de Pressupo
ostos Genera
als de
l’Estat perr a l’any 2015, autoritza a cada administració púb
blica, en el sseu àmbit, que pugui aprovar
l’aboname
ent de quanttitats en con
ncepte de re
ecuperació dels
d
imports deixats de percebre co
om a
conseqüèn
ncia de la su
upressió de lla paga extra
aordinària de
e 2012 per aaplicació del Reial Decre
et-Llei
20/2012, de
d 13 de juliol.
Els límits a la devolució
ó que estable
eix dita dispos
sició addicion
nal són els seegüents:
•
•

Que no es comprom
meti l’estabilitat pressupostària.
Que les quantitatss que es podran abona
ar per aqueest concepte han de ser les
alents a la p
cional corresponent als pprimers 44 dies de la paga
equiva
part proporc
extrao
ordinària. Per als empleats
s del sector públic
p
autonòòmic o local que perceben més
de due
es pagues exxtres a l’any o que no tenen contemplaat en el seu règim retribu
utiu la
percep
pció de pague
nàries, la quantitat a abonaar serà l’equivalent al 24’0
04 %
es extraordin
deixat de percebre .

Només el personal fun
ncionari, esta
atutari i labo
oral del secto
or públic estaatal té garan
ntit per la Lle
ei de
Pressuposstos Generals
s la devoluciió de les qua
antitats corre
esponents alss primers 44
4 dies de la paga
extraordinà
ària.
A Catalunyya s’haurà d’estar al que d
disposin la Llei de Pressu
upostos de la Generalitat de
d Catalunya
a i els
pressuposstos que aprovi cada Ajunttament català
à.

Barcelona, 2 de gener de 2015

IMP-0
029

