
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

PAGAMENT DELS 44 DIES DE LA PAGA EXTRA DE DESEMBRE 2012 
 

PUBLICADA LA RESOLUCIÓ QUE ASSEGURA EL PAGAMENT EN NÒMINA SENSE NECESSITAT 
D'INICIAR PROCEDIMENT ALGUN. 
 
Fruit de l'Acord subscrit entre la Conselleria d'Hisenda i quatre dels sindicats presents en la 
Mesa General de Negociació :UGT-PV, CCOO-PV. CSI-F I FSES ( ANPE I CEMSATSE), es 
reconeix el dret del personal docent no universitari de la Generalitat en els termes: 
 
Al personal funcionari l'abonament de la quantia corresponent a 44 dies reportats, d'1 juny 
a 14 de juliol, de la paga extra del mes de desembre de 2012, en funció del temps 
treballat. 
 
Al personal laboral (professorat de religió), l'abonament de la quantia corresponent a 14 
dies reportats, d'1 a 14 de juliol, de la paga extra del mes de desembre de 2012, en funció 
del temps treballat. 
 
ENS INFORMEN EN NÒMINES QUE EL PAGAMENT D'AQUESTES QUANTITATS ES 
FARÀ EFECTIU EN LA NÒMINA DE GENER DE 2015. 
 
UNICAMENTE HAN DE SOL·LICITAR EL PAGAMENT EL PERSONAL QUE NO ES TROBE D'ALTA 
EN NÒMINA AL GENER DE 2015 I TINGA MERITACIONS RELATIVES A la PAGA EXTRA DE 
DESEMBRE DE 2012: 

1. Personal que al desembre de 2012 era funcionari de la Generalitat Valenciana i 
actualment està jubilat. 

2. Personal que al desembre de 2012 era funcionari de la Generalitat Valenciana i 
actualment presta serveis en una altra comunitat autònoma. 

3. Personal que es troben en excedència o en qualsevol situació en la qual no estiga 
rebent actualment retribucions sempre que estigueren en alta i servei actiu durant l'1 
de juny i el 14 de juliol de 2014. 

 
La sol·licitud ha de presentar-se en la Direcció territorial ( Castelló València, Alacant) en la 
qual s'estava treballant al desembre 2012. Per a tots aquells que us trobeu en alguna 
d'aquestes situacions us facilitem un model de sol·licitud en nostra web 
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