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I ARA... EL 5% EN LES "PAGUES
EXTRES"

LLEI 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012.

Article 34
Altres mesures de reducció de la despesa de personal per al 2012 
“1. S’autoritza el  Govern a adoptar mesures excepcionals de reducció de la  despesa de personal 
prevista per a l’exercici del 2012 que poden afectar, preferentment i amb caràcter proporcional sobre 
el total de les retribucions anuals, les pagues addicionals dels conceptes que tinguin consideració de 
complement específic o equivalent.
(...)
4. Les mesures que el Govern acordi en aplicació de l’apartat 1 poden ésser objecte d’adequació en el 
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.”

Total anual a percebre abans de les retallades*

Antiguitat 0 anys 9 anys 18 anys 30 anys 

30.715,90 € 33.836,76 € 38.751,02 € 44.480,82 €

 Comparativa de les pagues extraordinàries abans i després de les retallades*

Paga juny 1.777,91 € 1.952,82 € 2.255,83 € 2.601,09 €

Paga juny -3% (del 
total anual) 856,43 € 937,72 € 1.093,30 € 1.266,67 €

Paga desembre 1.777,91 € 1.952,82 € 2.255,83 € 2.601,09 €

Paga desembre 
- 2% (del total 

anual)
1.163,59 € 1.276,08 € 1.480,81 € 1.711,47 €

Total anual a percebre després de les retallades*

29.180,11 € 32.144,92 € 36.813,47 € 42.256,78 €

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