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AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA

 

NOVES RETALLADES 1/10 
(RETRIBUCIONS I) 

 

 

El passat mes de juliol, ha estat aprovat, pel Govern Central,  un nou Reial 
Decret Llei (RDL) adreçat a desmuntar el poc que quedava dels drets econòmics 
i socials dels treballadors públics. En aquest butlletí i en els que segueixen, us 
fem un inventari de la nova tongada de retallades: retribucions, assumptes 
personals, vacances i incapacitat laboral. Dedicarem però també algun dels 
butlletins a qüestions indirectament relacionades amb el RDL 
 
La norma en qüestió s’anomena: “Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad” (BOE 168/2012, de 14 de juliol). 

 
1. Supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 
 
1.1. Com s’articula la retallada 
 
L’any 2012, el personal del sector públic...veurà reduïdes les seves retribucions en les 
quanties que correspongui percebre al mes de desembre com a conseqüència de la supressió 
tant de la paga extraordinària com de la paga addicional del complement específic... 
 
És a dir, ens quedem sense la paga extraordinària corresponent al mes de desembre d’aquest 
any, de manera que, per ara, es mantenen les pagues extraordinàries del mes de juny i 
desembre de l’any 2013, llevat que per llei (per exemple la de Pressupostos del 2013) se’n 
retalli alguna o totes. 
 



Tot i que a la nòmina la paga extraordinària (entesa en sentit ampli) es desglossa en dos 
conceptes: el de paga extraordinària i el de complement addicional específic, l’article es 
preocupa de deixar clar que no es percebran ...les quanties corresponents a la resta dels 
conceptes retributius que integren tant la paga extraordinària com la paga addicional de 
complement específic...del mes de desembre. 
 
Per tant, segons l’ esmentat RDL, dos conceptes desapareixen de la nòmina de desembre: la 
paga extraordinària i el complement addicional específic. 
 
1.2. La devolució del que és nostre 
 
Tanmateix, l’article 34.4 de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2012 (DOGC 
6075/2012, de 27 de febrer) establí que les retallades practicades enguany per la 
Generalitat...poden ser objecte d’adequació en 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. 
 
Aquesta adequació tingué lloc mitjançant l’ “Acord GOV/78/2012, de 24 de juliol, 
d’adequació de les mesures de reducció retributives dels acords del Govern de 28 de febrer 
de 2012 i de 29 de maig de 2012” (DOGC 6179/2012, de 26 de juliol). 
 
L’Acord estableix en el seu article 2.1 que l’adequació retributiva s’aplicarà mitjançant 
l’abonament, en la nòmina corresponent al mes de desembre, d’una quantia per import 
equivalent a la deduïda dels havers corresponents al mes de juny en  aplicació dels acords 
esmentats al punt anterior. 
 
En definitiva doncs, al mes de desembre, a més de cobrar la mensualitat corresponent, 
cobrarem una quantia igual a la deduïda el mes de juny. En aquest sentit,  la “Nota 
informativa” de 24.07.12, publicada a l’ ATRI aclareix: ...la nòmina del mes de desembre 
dels empleats públics de la Generalitat de Catalunya consistirà en la mensualitat ordinària 
més un import equivalent al deduït dels havers del passat mes de juny. 
 
1.3. No cal patir, allò que es queden, ens ho tornaran 
 
Finalment, l’article 2.4 del Reial Decret Llei esmentat estableix que les quantitats derivades 
de la supressió de la paga extraordinària es destinaran en exercicis futurs a realitzar 
aportacions a plans de pensions. 
 
Res més especifica el RDL ni tampoc l’Acord de Govern. El gran interès que s’aprecia en 
concretar la magnitud de la retallada econòmica corre parell amb la  manca de concreció 
sobre la forma com es pensa articular l’aportació d’aquests diners a les futures aportacions.  
 
Naturalment aquesta inconcreció no és més que una clara manifestació de què ni els propis 
redactors del RDL ni la pròpia Administració de la Generalitat tenen cap intenció de 
restituir-nos les quantitats retallades. Quin sentit té fer unes retallades amb la intenció de 
retornar-les? Evidentment no es tracta d’obtenir liquiditat ja que, el problema del país, va 
bastant més enllà de les simples qüestions de tresoreria. 
 



En relació a aquesta qüestió, la Defensora del Poble va adreçar un escrit al Secretari d’Estat 
d’Administracions públiques en data 15.10.12 on, després de diferents consideracions 
jurídiques va demanar a l’Administració : 
 
Que se concrete el destino de las cantidades derivadas de la supresión de la paga 
extraordinaria o equivalente en ejercicios futuros habilitando fórmulas adicionales a las 
aportaciones a planes de pensiones y contratos de seguro colectivo, de modo que puedan 
beneficiarse de tales retornos la totalidad de empleados públicos afectados por la medida. 
 
D’altra banda, la concreció del destí d’aquests diners, no correspon a l’Estat sinó a la 
Generalitat, tal com expressament ho preveu el Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries: 
 
L’ esmentada mesura no té per finalitat la reducció de la despesa pública i, per contra, 
suposa una limitació de l’autonomia financera de la Generalitat prevista a l’article 202.2 
EAC. 
 
 


