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DEVOLUCIÓ D’UNA PART DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE 
DE 2012 
 
 
La Llei 4/2017, del 28 de març de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, va 

establir que enguany s’havia de retornar al personal del sector públic que va ser afectat per la 

supressió de la paga de desembre de 2012, l’equivalent al 34,42 % del seu import i va habilitar al 

Govern per establir els termes i les condicions de la devolució. 

 

El DOGC núm. 7345, de 6 d’abril, publica l’ACORD GOV/40/2017, de 4 d’abril, sobre la 

recuperació d’una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del 

personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya. 

 

Segons l’Acord de Govern en els casos que s’hagin percebut quanties equivalents per aquest 

concepte en execució de resolucions judicials o per altres circumstàncies, les quanties resultants 

han de ser objecte d’adequació.  

 

Cal recordar que fins ara els percentatges  mínims  retornats en el sector públic de la Generalitat 

eren : 24’04 % + 20’77 %  = 44’81 %. 

 

Ara s’hi afegeix el retorn del 34’42 %, amb càrrec al pressupost de l’entitat,  que es podrà fer 

efectiu durant tot l’exercici 2017 i quedarà un  saldo a favor dels treballadors del  20’77 % que 

s’haurà d’abonar durant 2018. 

 

El concepte en nòmina ha de ser: “Recuperació de la paga extraordinària de desembre de 2012”. 

I les quantitats abonades s’imputaran fiscalment a l’exercici 2017. 

 

Les entitats del sector públic han de concretar  respecte del seu personal el moment en que 

abonaran les quantitats dins de l’exercici 2017. 

 

Tenen dret a percebre aquest quantitat els treballadors afectats per la supressió que ja no formen 

part de la plantilla de l’empresa o, en el seu cas, els seus hereus, prèvia sol·licitud. D’ofici, s’ha 

de comunicar als treballadors que ja no estan en actiu el seu dret a sol·licitar l’abonament de les 

quantitats que li corresponguin. 
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