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EXTRA DE NADAL...
El Govern de la Generalitat,
mitjançant l'ACORD
GOV/44/2012, de 29 de
maig, pel qual s'adopten
mesures excepcionals de
reducció de les despeses de
personal per a l'exercici
2012 i s'adequa l'Acord de
Govern de 28 de febrer de
2012, va establir la
retallada del 5% del total de
les retribucions anuals als
seus treballadors. Aquesta
abaixada de sou es va
començar a aplicar a la
paga extra del juny, on ens
van descomptar l'equivalent
al 2,5% de les retribucions
totals d'aquest any.

Amb posterioritat, el Govern Central, amb el Real Decreto-
ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad, va oficialitzar la supressió de la paga extra
de nadal per a tots els funcionaris.
Com que aquesta norma bàsica suposa una disminució de
més d'un 5% de les retribucions anuals i el citat acord de
govern així ho preveia, el Govern de la Generalitat es
compromet, segons l'acord del Consell Executiu de 24
de juliol, a abonar a la nòmina del mes de desembre
allò que ens va deduir a la paga extra del juny.
D'altra banda, el Real Decreto que ens elimina la paga
extra de nadal va entrar en vigor el dia 15 de juliol i no s'ha
d'aplicar amb efectes retroactius: per tant, cal cobrar la
part corresponent de la paga extra de nadal que vam
meritar des de l'1 de juny al 14 de juliol (ambdós inclosos).
No oblidem que, si es cobra , al final seria el Govern de la
Generalitat qui ens descomptaria la quantitat que apareix a
la darrera fila de la taula per tal d'arribar al 5% de

deduccions anuals (a l'Acord del Consell Executiu
s'especifica que “en el supòsit que en concepte de paga
extraordinària del mes de desembre correspongui una
quantia inferior al 5% de les retribucions íntegres anuals,
en el moment de la regularització es minorarà la quantia
corresponent per tal que la reducció global aplicada sigui
del 5%”).
A més a més, cal tenir en compte que, si la normativa
actual no canvia, cotitzarem a Muface i Drets Passius per la
paga extra que no cobrarem al desembre (al llarg de l'any
ens apliquen una deducció per aquests conceptes de 155,23
euros corresponents a 14 pagues i en cobrarem 13). Així, al
mes de desembre se'ns aplicaria aquesta deducció “extra”
per aquella paga que no cobrarem.

TAULES RETRIBUTIVES AL DARRERE



Total anual a percebre abans de les retallades*

9 anys

33.972,22 €

Antiguitat 0 anys 18 anys 30 anys

30.837,38 € 38.900,46 € 44.648,90 €

Total anual a percebre després de l'eliminació de la paga extra del desembre
28.998,73 €

(-5,96%)
31.951,67 €

(-5,94%)
36.569,91 €

(-5,99%)
41.963,77 €

(-6,01%)

Què ens han retallat al juny?

2.020,55 €

1.171,25 €

Paga extra abans de
les retallades 1.838,65 € 2.330,55 € 2.685,13 €

Paga abonada al juny
(-2,5% del total anual) 1.067,72 € 1.358,04 € 1.568,91 €

Què ens retornarà la Generalitat a la paga del desembre?

849,30 €

3.343,56 €

Quantitat
descomptada a la
paga del juny (2,5%
del total anual)

770,93 € 972,51 € 1.116,22 €

Salari mensual+2,5%
de la paga del juny 3.034,27 € 3.825,79 € 4.389,44 €

493,90 €

4.395,47 €

Què passaria aleshores?
Si cobrem aquest
total, la Generalitat
ens deduirà per
adequar al 5% anual

152,65 € 171,96 € 184,15 € 203,67 €

1 mes i 14 dies
meritats de la paga
extra del desembre

449,44 € 569,68 € 656,36 €

Total a cobrar (salari
mensual+ 2,5% de la
paga del juny+ el mes
i 14 dies ja meritats)

3.483,71€ 3.837,46 € 5.045,80 €

Què deuríem cobrar veritablement?

*Xifres calculades sense tenir en compte els complements pels diferents càrrecs de coordinació.




