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PAGUES DE DESEMBRE DE 2012
Durant dies en diferents àmbits de l’administració pública catalana s'ha difós el caramel
que les pagues de desembre s’ingressarien el dia 21. No obstant, a través d’un magre
comunicat del Departament en intranet, ens hem assabentat que cobrarem el 27 de
desembre, “tant bon punt arribi la bestreta de Madrid". La qual cosa vol dir que si arriba i
depèn on tinguem domiciliada la nòmina cobrarem dies més tard, cap a finals d’any.
A més, heu de tenir en compte que novament s'han equivocat en les retencions de l'IRPF
(aquesta vegada no sabem a quin enemic exterior culpabilitzaran) i que, com a
conseqüència, les quantitats netes poden ser inferiors a les rebudes en mesos anteriors
En principi, reberem la nòmina corresponent al mes de desembre i una part de la paga
addicional de juny que se’ns va sostreure de manera excessiva en el seu moment. Sí, heu
llegit bé; el Reial Decret Llei 20/2012 de 15 de juliol del Govern Rajoy va eliminar la paga
addicional de Nadal per a tots els empleats i empleades públiques. O sigui que no hi ha
paga de Nadal, sinó engrunes de la de juny.
Que responen a la promesa verbal de Sra Joana Ortega, Vicepresidenta i Consellera de
Governació i Relacions Institucionals, que atès que el Govern Central ens treia la paga
addicional de desembre, el Govern de la Generalitat (que s'havia excedit en el seu cel
retallador) retornaria una quantitat semblant a la meitat d'això que ens havien robat al
juny.
L’import d’aquesta segona part serà aproximadament el següent:
0 triennis 1 estadi 2 estadis 3 estadis 4 estadis 5 estadis
COS MESTRES

683,87

743,30

804,60

870,97

940,90

1005,03

COS PROF. ENSE. SECUNDARI

770,93

835,20

901,32

972,51

1.047,27

1.116,22

PTFP i MESTRES ESO

726,66

786,10

847,40

913,77

983,70

1047,33

CATEDRÀTICS/QUES

829,33

893,59

959,72

1030,91

1105,67

1174,62

Altres situacions
La nota del Departament també aclareix que:
"L'Acord de Govern GOV/78/2012, de 24 de juliol estableix que la reducció realitzada a
les retribucions anuals hauria de ser per un import mínim equivalent a un 5% de les
retribucions fixes i periòdiques percebudes durant l'any 2012. És a dir, es poden
donar els supòsits següents :
a) que la supressió de la paga extraordinària de desembre suposi una reducció
inferior al 5% de les retribucions anuals. En aquest cas, es reduirà l'import
equivalent a la diferència entre el percentatge reduït al mes de juny i l'esmentat
5%. Això pot succeir en el cas que la prestació de serveis realitzada durant l'any
2012 hagi estat interrompuda en el temps o en casos de personal laboral d'acord
amb les seves condicions retributives específiques.
b) no es va fer cap reducció al juny i la paga extraordinària és inferior al 5%. En
aquest cas s'ha de procedir a fer una reducció d'un import fins arribar al 5%.
Aquest supòsit es dóna quan la reducció corresponent al mes de juny no es va
poder formalitzar atès que la incorporació de les persones va ser posterior."
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