
 

 
ACLARIM ELS DUBTES SOBRE LA PAGA EXTRA DE JUNY 2015 

 
 

 
Hem rebut un gran número de consultes referent al que sembla un desajust entre la paga extra i els 
conceptes de sou i triennis. Per aquest motiu, us informem de com es calcula la paga extra de 2015. 
 
L’Estat defineix en els pressupostos generals els imports a cobrar en la paga extra dels funcionaris de 
tot l’Estat en conceptes de sou i triennis. La Llei 36/2014 , de 26 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l'Estat per a l'any 2015, defineix al seu article 22: 

2. Los funcionarios a que se refiere el punto anterior percibirán, en cadauna de las pagas 
extraordinarias de los meses de junio y diciembre en el año 2015, en concepto de sueldo y trienios, 
los importes que se recogen acontinuación: 

Grupo/Subgrupo Ley 7/2007 Sueldo euros Trienios euros 
A1 684,36 26,31 
A2 699,38 25,35 
B 724,50 26,38 
C1 622,30 22,73 
C2 593,79 17,73 

E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/2007) 548,47 13,47 
 
Per tant, per conèixer l'import corresponent al concepte 003. PAGA EXTRAORDINÀRIA heu de 
sumar el sou brut i els triennis que marquen a la taula i el complement destinació (004) de la vostra 
nòmina:  
 
003. PAGA EXTRAORDINÀRIA = SOU (taula) +  TRIENNIS (taula) + COMPLEMENT DESTINACIÓ 
(concepte 004 nòmina) 
 
PAGA EXTRAORDINÀRIA COMPLETA = 003 PAGA + 085 COMPLEMENT ADDICIONAL 
ESPECÍFIC 
 
La diferència existent entre el concepte 003 PAGA i el sumatori 001 SOU + + TRIENNIS (002) + 
COMPLEMENT DESTINACIÓ (004) prové de la retallada de 2010 a la que es va reduir el sou anual 
dels funcionaris un 5% però a més, establia uns imports concrets per al càlcul de la paga extra de 
juny i desembre, definits des de llavors en els pressupostos generals de l’Estat. La retallada de 2010 
va ser recorreguda davant la justícia, no obstant, aquesta no va considerar que la retallada fos 
il·legal. 
 
Barcelona, a 29 de juny de 2015 

 
 
 
 

, la força corporativa dels moss@s!      
 

 
 
 
 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-13612

