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PRESSUPOSTOS GENERALITAT 2014: 

CCCCom ens afecten?om ens afecten?om ens afecten?om ens afecten?    
 

Confirmada la pèrdua d’una  PAGA EXTRAPAGA EXTRAPAGA EXTRAPAGA EXTRA  

  

Article 33. Altres mesures temporals de reducció de la despesa de personal per al 2014 

1. En l’exercici del 2014, i amb caràcter temporal, es redueixen les retribucions anuals del 

personal inclòs dins l’àmbit d’aplicació dels articles 23 i 25.5 en la quantia equivalent a 
l’import d’una paga extraordinària i, quan correspongui, d’una paga addicional del 

complement específic o equivalent durant la vigència d’aquesta llei de pressupostos. 
 

6.  En el marc dels acords d’analogia retributiva, a partir de l’1 de gener de 2014 la part corresponent a 
les retribucions del personal que presta serveis en els ensenyaments objecte de concert dels centres 
concertats i percebudes pel sistema de pagament delegat experimenta una reducció anàloga a tots 
els efectes per al personal funcionari docent no universitari, sense que l’import resultant sigui en 
còmput anual inferior al corresponent al personal públic amb condicions equivalents. 

 

7. La reducció salarial derivada del que estableix aquest article pot ésser objecte d’adequació 
en el cas que s’aprovi, amb caràcter bàsic per a totes les administracions públiques, una 
reducció de les retribucions del personal al servei del sector públic. 
 
 
 

    El  PREMI DE FIDELITATPREMI DE FIDELITATPREMI DE FIDELITATPREMI DE FIDELITAT cada cop més a prop de la seva extinció 
que no pas de l’actual suspensió.  
 
 

Article 22. Mòduls econòmics dels centres educatius privats concertats 
 

2. Les retribucions del personal dels centres privats concertats abonades mitjançant el pagament 
delegat es fixen anualment d’acord amb el principi d’analogia retributiva del professorat que 
imparteix ensenyaments concertats amb el personal funcionari docent no universitari, recollit als 
acords signats el 4 de maig i el 9 de juliol de 2001 amb les organitzacions patronals i sindicals 
representatives del sector. 
 

3. El Departament d’Ensenyament ha d’abonar, exclusivament per mitjà del sistema de pagament 

delegat, els conceptes retributius que consten en l’annex 1 d’aquesta llei. Resten 
explícitament fora del mòdul de concert el premi de fidelitat o 
permanència i qualsevol altre cost laboral del professorat derivat de 
convenis col·lectius.  En conseqüència, aquestes despeses no van a càrrec 
del pressupost de la Generalitat. 


