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Devolució paga extra 2012 

 
En data 09.06.2016 es va signar un Acord de la Mesa General de Negociació entre l'Administració i 
els sindicats a ella representats on, entre altres qüestions, s'establia (no en el text de l'Acord però 
sí en l'acta de la reunió) que al març de l'any 2018 es percebria la resta de la paga extraordinària 
de 2012 que encara no hagués estat retornada. 
 
El recent Decret Llei 2/2018, de 9 de març (signat la vicepresidenta del Govern i el Ministre 
d'Economia), va establir, que  
 

"en l'exercici 2018, el personal funcionari... percebrà la quantitat equivalent al 20,77% del 
l'import que es va deixar de percebre i que correspon a 38 dies de paga extraordinària..." 

 
L'article 64 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que els Decrets Lleis s'han de validar  
en el termini de 30 dies des de la seva promulgació i el Reglament del Parlament per la seva banda 
estableix en el seu article 158.2 que: 
 

"Un membre del Govern ha d'exposar davant la cambra les raons per les quals el decret llei ha 
estat promulgat; tot seguit es fa un debat a la totalitat" 

 
El dia 05.04.18 hi havia el Ple del Parlament on s'havia de validar el Decret Llei que obria la porta a 
la devolució de la resta que quedava pendent de la paga de 2012, tanmateix, el dia anterior el 
subsecretari de Presidència del Govern de l'Estat (Josep Maria Jover) va comunicar, per carta, que 
no hi hauria cap representant del Govern de la Generalitat per a l'exposició de les raons del decret 
llei. 
 
A la vista d'aquesta situació, els partits que representen la majoria van forçar la retirada de la 
validació del decret llei de l'ordre del dia. 
 
El decret fou promulgat el 13 de març i, per tant, els 30 dies (que s'han de comptar com hàbils) per 
a la seva validació s'acaben el 26 d'abril. Si en aquesta data, i sense possibilitat de pròrroga, no 
s'ha convalidat el decret llei, segons el mateix Estatut: "restarà derogat". Per tant, ens quedarem 
sense cobrar el que ens deuen. 
 
Entretant, el president del Parlament, ha demanat un informe als lletrats del Parlament sobre la 
viabilitat de la convalidació sense compareixença de cap membre del Parlament. 
 

Abril 2018 www.catac.cat    sindicat@catac.cat   Tel. 933173151 

http://www.catac.cat/
mailto:sindicat@catac.cat


 

 

Certament, existeixen precedents de decrets llei validats pel Parlament sense que hagin estat 
defensats pel Govern. Aquest és el cas del  
Decret Llei 6/2017, de 24 d'octubre, sobre el règim de millores de la prestació econòmica 
d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de justícia a Catalunya. 
 
Tanmateix, en aquella ocasió el decret llei havia estat aprovat per un Govern que ja no existia al 
moment de defensar-ne la validació, amb la qual cosa, hi havia una certa justificació per a la seva 
validació sense prèvia defensa. Ara, en canvi, el Govern que ha aprovat el Decret Llei continua 
essent el mateix i, per tant, atès el caràcter imperatiu del Reglament del Parlament, la intervenció 
sembla ser preceptiva. Especialment per a un Govern que contínuament s'omple la boca de la 
necessitat de que la legalitat sigui respectada. 
 
Una altra qüestió però és si, per a fer la devolució de la paga, cal que el Decret Llei sigui ratificat. 
Tenint en compte que els decrets llei es dicten, segons l'Estatut (art. 64.1) "en cas d’una necessitat 
extraordinària i urgent", no té massa sentit demorar l'aplicació del decret llei fins a la validació pel 
Parlament, ja que en molts casos (pensem en catàstrofes naturals que requereixen una habilitació 
pressupostària immediata) al moment de la validació es pot haver perdut l'objecte perseguit pel 
decret llei. 
 
En definitiva, els perjudicats, com sempre, els empleats públics. Uns diners que ja teníem que 
haver percebut el juny de 2012, finalment el Govern havia acceptat pagar el març de 2018 (6 anys 
després). Tampoc aquí ha complit el Govern. Ara, s'estan posant totes les excuses de mal pagador 
per a no complir tampoc el mes d'abril. El decret llei decaurà i torna a començar. Ara però estarà 
per veure si la Soraya voldrà aprovar un nou decret llei. 
 
Els empleats públics exigim la immediata devolució del que queda pendent de la paga de 2012 i 
que es deixi de tonteries el Parlament. Si el Govern no vol comparèixer, cal entendre que dóna per 
suficient la validació que faci el Parlament. La naturalesa del que s'ha de validar, per altra banda, 
és prou clara per a que no requereixi més explicacions que les derivades del mateix text del decret 
llei. Ja n'hi ha prou d'inútils que es perden en tecnicismes irrellevants a costa dels mitjans de vida 
dels que dia a dia estem mantenint, tot i les traves que se'ns posen, el funcionament dels serveis 
públics. 
 
 


