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PAGA EXTRA DE NADAL 
FUNCIÓ PÚBLICA ENS VOL PRENDRE ELS 

NOSTRES DINERS 
 
El passat 15 de juliol del 2012 va entrar en vigor el Reial decret llei 20/2012, que suprimeix la paga 
extraordinària dels empleats públics. 
 
Des de CCOO considerem que el dret al cobrament d’aquesta paga es genera des del primer dia 
del mes de juny fins el 30 de novembre de 2012, tal com estableix la llei de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per a l’any 2012, i per tant els empleats públics hem de percebre la part 
proporcional de la paga extra que va des del dia 1 de juny fins el 14 de juliol, abans de l’entrada en 
vigor del Reial decret llei 20/2012. 
 
Aquesta interpretació és la mateixa que ha fet la Defensora del Poble i també han seguit aquest 
criteri interpretatiu algunes Comunitats Autònomes (País Basc, Navarra) i Ajuntaments, 
Diputacions, etc. 
 
Com ja us podeu imaginar, aquí a Catalunya la interpretació que ha fet el Govern de la Generalitat 
i, en concret la Secretaria d’Administració i Funció Pública que dirigeix la Sra. Pilar Pifarré, ha 
estat - com és habitual – contraria als drets dels empleats públics i es procedirà a la supressió de 
tota la paga extraordinària, inclòs el període que correspon al treball ja realitzat. 
 
Des del Sector de la Generalitat de CCOO considerem que no podem admetre aquest tipus 
d’interpretacions i que a banda dels recursos contenciosos administratius que ja hem interposat  i 
els que interposarem quan es materialitzi al mes de desembre la supressió total de la paga extra, 
cal denunciar aquest fet i iniciar una campanya de mobilitzacions dels empleats públics. 
 
Posem a la vostra disposició un model d’instància que podeu obtenir clicant aquí que hauria de ser 
presentada davant el Secretari General del vostre Departament abans del dia 30 de novembre. 
 
 

LLUITA PER QUE NO ENS PREGUIN ELS NOSTRES DINERS 
 

PARTICIPA EN LA LLUITA CONTRA LES RETALLADES 
 

NO RESTIS INDIFERENT 
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