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A XUNTA APROBA O ANTEPROXECTO DE LEI PARA ABOAR ESTE ANO AOS A XUNTA APROBA O ANTEPROXECTO DE LEI PARA ABOAR ESTE ANO AOS A XUNTA APROBA O ANTEPROXECTO DE LEI PARA ABOAR ESTE ANO AOS A XUNTA APROBA O ANTEPROXECTO DE LEI PARA ABOAR ESTE ANO AOS 
EMPREGADOS PÚBLICOS A PARTE DEVINDICADA DA EXTRA DE 2013EMPREGADOS PÚBLICOS A PARTE DEVINDICADA DA EXTRA DE 2013EMPREGADOS PÚBLICOS A PARTE DEVINDICADA DA EXTRA DE 2013EMPREGADOS PÚBLICOS A PARTE DEVINDICADA DA EXTRA DE 2013 
    
� OsOsOsOs    traballadores da Administración galega percibirán uns 180 euros de media traballadores da Administración galega percibirán uns 180 euros de media traballadores da Administración galega percibirán uns 180 euros de media traballadores da Administración galega percibirán uns 180 euros de media     
� Esta lei é froito do acordo alcanzado a pasada semana entre a Consellería de Esta lei é froito do acordo alcanzado a pasada semana entre a Consellería de Esta lei é froito do acordo alcanzado a pasada semana entre a Consellería de Esta lei é froito do acordo alcanzado a pasada semana entre a Consellería de 

Facenda e os sindicatos CSIF, UGT e CC.OO. Facenda e os sindicatos CSIF, UGT e CC.OO. Facenda e os sindicatos CSIF, UGT e CC.OO. Facenda e os sindicatos CSIF, UGT e CC.OO.     
� AAAA    devolucióndevolucióndevolucióndevolución    afectaafectaafectaafecta    todos os empregados públicos todos os empregados públicos todos os empregados públicos todos os empregados públicos autonómicos,autonómicos,autonómicos,autonómicos,    tanto o persoal tanto o persoal tanto o persoal tanto o persoal 

funcionario coma funcionario coma funcionario coma funcionario coma o laboral, estatutario, docente e non docente, de Xustiza, e ao o laboral, estatutario, docente e non docente, de Xustiza, e ao o laboral, estatutario, docente e non docente, de Xustiza, e ao o laboral, estatutario, docente e non docente, de Xustiza, e ao 
persoal das enpersoal das enpersoal das enpersoal das entidades instrumentais, e tamén tidades instrumentais, e tamén tidades instrumentais, e tamén tidades instrumentais, e tamén o persoal das universidades públicas e o persoal das universidades públicas e o persoal das universidades públicas e o persoal das universidades públicas e 
do ensino concertadodo ensino concertadodo ensino concertadodo ensino concertado    

� Este acordo, publicado onte no DOG, taménEste acordo, publicado onte no DOG, taménEste acordo, publicado onte no DOG, taménEste acordo, publicado onte no DOG, tamén    establece que a Xunta restituirá o establece que a Xunta restituirá o establece que a Xunta restituirá o establece que a Xunta restituirá o 
100% do complemento específico das pagas extr100% do complemento específico das pagas extr100% do complemento específico das pagas extr100% do complemento específico das pagas extraaaa    a partir do vindeiro 1 de xaneiroa partir do vindeiro 1 de xaneiroa partir do vindeiro 1 de xaneiroa partir do vindeiro 1 de xaneiro    

    
O Consello da Xunta aprobou hoxe o anteproxecto de lei para efectuar neste ano a 
devolución aos empregados públicos do 100% da parte devindicada da paga extra de 
xuño de 2013. Esta lei é froito do acordo asinado a pasada semana entre a Consellería 
de Facenda e os sindicatos CSIF, UGT e CC.OO, que tamén establece que dende o 1 
de xaneiro de 2017 a Administración galega restituirá o 100% do complemento 
específico das pagas extras.  
 
O anteproxecto de lei aprobado hoxe establece que a Administración galega aboará 
neste 2016 o complemento específico devindicado da primeira paga extra do ano 
2013, que corresponde cos meses de xaneiro e febreiro dese ano. Así, cada 
empregado público percibirá de media uns 180 euros, e terá un custo para a Xunta 
duns 25 millóns de euros. 
 
A devolución afectará o conxunto de empregados públicos autonómicos, tanto o 
persoal funcionario como o persoal laboral, o persoal estatutario da sanidade, o persoal 
docente e non docente do ensino, ao persoal da Administración de Xustiza, e o persoal 
das entidades instrumentais do sector público autonómico. Tamén se estende o 
persoal das universidades públicas e ao persoal do ensino concertado. 
 
A través deste anteproxecto de lei a Xunta efectuará esta devolución de oficio, 
evitando que os traballadores teñan que presentar recurso para obter a devolución. 
Tamén permitirá que os empregados públicos non teñan que facer unha declaración 
complementaria do IRPF do ano 2013, que si terían que facer se presentan un recurso. 
 
Ademais, no marco do acordo coas tres organizacións sindicais –publicado onte no 
Diario Oficial de Galicia-,  a Xunta tamén se compromete a recuperar a partir do 1 de 
xaneiro de 2017 –un ano antes do inicialmente previsto- o pagamento do 
complemento específico nas pagas extra dos empregados públicos. A Xunta explicita 
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así o seu compromiso, que se incluirá na tramitación da Lei de orzamentos para o 
vindeiro exercicio. 
 
RecRecRecRecuperación salarial dos empregados públicosuperación salarial dos empregados públicosuperación salarial dos empregados públicosuperación salarial dos empregados públicos    
O    Executivo galego xa blindou por lei a recuperación salarial dos empregados públicos, 
consciente do esforzo que realizaron durante a crise. Por iso, este pagamento 
prodúcese no momento en que a recuperación económica e o cumprimento dos 
obxectivos de déficit están a permitir adoptar paulatinamente medidas de recuperación 
salarial. 
 
Neste sentido, a Xunta ten aprobado a devolución da paga extra aprazada polo 
Goberno central en 2012, que se completará o vindeiro mes de setembro. O 50% 
desta paga extra devolveuse no ano 2015 e o resto estase devolvendo, segundo o 
previsto, neste ano. Outro 25% foi devolto na nómina do mes de abril e o restante 
25% devolverase na de setembro. 
 
Diversos acordos sindicaisDiversos acordos sindicaisDiversos acordos sindicaisDiversos acordos sindicais    
Nos últimos meses, a Xunta alcanzou coas organizacións sindicais diversos acordos 
que redundan en melloras para o conxunto dos empregados públicos ou para un mellor 
funcionamento da Administración autonómica. 
 
Así, a Xunta acordou cos sindicatos que, de maneira voluntaria, un traballador poida 
solicitar a partir dos 61 anos unha xubilación parcial, cunha redución da súa xornada 
entre un mínimo dun 25% e un máximo do 75%. Cada unha destas xubilacións 
tradúcese nun novo traballador ocupado, xa que por cada traballador que se xubila 
contrátase un desempregado. 
 
O Goberno galego tamén pactou cas organizacións sindicais incrementar as prazas de 
promoción interna para persoal laboral na oferta de emprego público correspondente ao 
ano 2016, o que suporá duplicar o oferta do ano anterior. E tamén acordou cos 
representantes dos traballadores públicos que a oferta de emprego público do ano 
2017 se centre nas categorías de persoal laboral con maior temporalidade. De igual 
xeito, ambas as partes acordaron repoñer os días de vacacións e de libre disposición 
para os empregados públicos.  
 
No ámbito do Sergas, a Xunta e os sindicatos acordaron crear a categoría estatutaria 
de enfermeiro/a especialista, unha vella reivindicación deste persoal asistencial, así 
como regular o itinerario profesional dos colectivos de persoal médico do sistema 
público de Galicia. E no eido da mobilidade interna, pechouse cos sindicatos un acordo 
que establece as condicións de mobilidade interna para os empregados en hospitais de 
Galicia. 
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Ademais, ambas as partes chegaron a un acordo para as instrucións sobre 
funcionamento e actuacións dos tribunais para a selección, a través de concurso 
oposición, de diferentes categoría estatutarias. E no ámbito da selección de persoal 
temporal, renovouse unha vez máis un pacto de selección temporal para persoal 
estatutario do Sergas e entidades públicas adscritas, que rexe os contratos que se fan 
cada ano para manter a prestación dos servizos sanitarios á cidadanía. 
    
    
    
    
        


