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29.15 Circular Informativa 
 

 

 

EL RETORN D’UNA PART DE LA PAGA EXTRA DE DESEMBRE DE 2012 

(26´23%) I ALTRES MESURES QUE AFECTEN AL SECTOR PÚBLIC 

 

El BOE núm. 219, de 12 de setembre, publica el Reial Decret-Llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es 

concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres 

mesures en matèria d’ocupació i d’estímul de l’economia, que ha entrat en vigor el mateix dia de la seva 

publicació (12 de setembre de 2015). 

 

Pel que fa als empleats públics les mesures adoptades en síntesi són les següents: 

 

 Recuperació de part de la paga extraordinària corresponen a l’any 2012 (48 dies o 26’23 %) 

en funció de com es meriti. 

 Modificació del nombre de dies de permís per assumptes particulars i vacances: 

 

- Restitució del sisè dia “Moscoso”. 

- Increment dels dies de permís en funció de l’antiguitat (“canosos”): 2 dies de permís 

en complir el sisè trienni i 1 més per trienni a partir del vuitè. 

- Increment dels dies de vacances reconeguts per l’EBEP (22 dies hàbils) en funció de 

l’antiguitat: màxim 4 dies addicionals de vacances en funció del temps de serveis 

prestats. 

La restitució del 6è dia d’assumptes particulars afecta a tots els empleats públics als que s’aplica l’EBEP, 

però els increments de dies de permís i de vacances per antiguitat té caràcter potestatiu per a les diferents 

administracions públiques. Les dues disposicions addicionals noves (catorzena i quinzena) de l’EBEP que 

introdueix el Reial Decret Llei diuen que “Las administracions públicas podrán....” 

 

Per a l’Administració General de l’Estat i els organismes i entitats vinculades el propi Reial Decret Llei 

estableix la seva aplicabilitat. En relació als dies addicionals de vacances anuals l’escalat ha quedat de la 

següent manera: 

 15 anys de servei :   23 dies hàbils 

 20 anys de servei :   24 dies hàbils 

 25 anys de servei :   25 dies hàbils 

 30 o més anys de servei : 26 dies hàbils 

 

Cada administració pública (autonòmica o local) haurà de prendre les seves pròpies decisions. 

 

En relació al retorn d’una part de la paga extraordinària 2012 (48 dies o 26’23 % segons el cas), la norma 

té caràcter bàsic com demanaven els sindicats (apartat quatre de l’article 1), però amb una singularitat: 

mentre que l’Estat ha habilitat un suplement de crèdit als seus pressupostos per a l’any 2015 (251’86 M €), 
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la resta d’administracions públiques i els seus respectius sectors públics han d’abonar les quantitats 

previstes en principi dins de l’exercici 2015 “si así lo acuerda y su situación económico financiera lo hiciera 

posible”. “De no permitirlo su situación económico financiera en 2015, el abono podrá hacerse en el primer 

ejercicio presupuestario en que dicha situación lo permita”.  

 

És a dir, és obligatori tornar aquesta part de la paga però no cal que sigui dins de l’exercici 2015 si les 

finances de l’Administració no permeten fer front al pagament. 

 

Tot indica que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016 habilitarà el pagament de la resta 

de la paga extraordinària de 2012 pendent de retorn (49,73%) i que serà el govern que surti de les properes 

eleccions generals del 20 de desembre el que haurà d‘establir de quina forma s’abona l’import. 

 

Pel que fa a les EPiC, abans d’adquirir cap compromís de pagament del 26’23%, encara que s’estigui en 

règim d’autonomia de gestió i la situació econòmica d’enguany ho permeti, seria convenient esperar a 

conèixer el posicionament de la Generalitat. 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 14 de setembre de 2015 
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