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EL TSJ DE MADRID AVALA EL DRET DELS EMPLEATS 
PÚBLICS A COBRAR LA PART MERITADA DE LA PAGA 

EXTRA 
 
El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Madrid, mitjançant sentència 
1133/2012, reconeix el dret del personal assalariat de l'Agència d'Informàtica 
i Comunicacions de la Comunitat de Madrid (ICM) al cobrament dels dies 
meritats de la paga extraordinària de desembre o quantitats equivalents, fins 
a l'entrada en vigor del RDL 20/2012, pel qual es van suprimir els imports 
reclamats per tota l'ocupació del sector públic. 
 
El passat 11 de gener, la Sala Social del TSJ de Madrid, va dictar sentència 
en el procediment instat per la Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) de 
CCOO -Demanda 69/2012- contra la supressió de la paga extraordinària o 
quantitats equivalents a les retribucions anuals del personal de l'ICM. La 
decisió condemna a l'agència pública madrilenya a l'abonament a tot el seu 
personal dels havers corresponents a 14 dies de salari. 
 
FSC-CCOO reclama al Govern el reconeixement legal d'aquest dret fent-lo 
extensiu a la totalitat del personal assalariat, podent afectar a les prop de tres 
milions de persones que desenvolupen la seva activitat laboral retribuïda en 
el sector públic de l'Estat, les administracions autonòmiques i locals. Evitant 
així la proliferació de demandes col·lectives, grupals i individuals que, per al 
seu reconeixement, estan impulsant les organitzacions sindicals i les 
persones afectades a títol individual. 
 
La sentència desestima la pretensió general en relació amb la totalitat de la 
paga suprimida. FSC-CCOO manté el seu compromís de defensa col·lectiva 
dels drets del personal del sector públic, en el marc de la Plataforma Unitària 
d'organitzacions sindicals i associacions professionals en el sector, i exercirà 
les accions necessàries per garantir el dret a la negociació col·lectiva i el 
compliment dels convenis i acords, incloent l'abonament de les retribucions 
anuals contingudes en els pressupostos generals de l'Estat de 2012. 
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I per la resta d’empleats públics de totes les administracions? 
 
La supressió de la paga extra de Nadal és normativa estatal ja que es recull 
a un Decret Llei (Art. 2 del Decreto Ley 20/2012) i en aquest àmbit la 
Plataforma Sindical y de Asociaciones Profesionals de Empleadas y 
Empleados Públicos, de la qual forma part CCOO, ja va presentar una 
reclamació prèvia a la via judicial per sol·licitar el reintegrament d’aquesta 
paga o bé l’abonament de la part proporcional de la mateixa a nivell 
col·lectiu.  
 
Quan transcorri el termini legal per respondre aquesta reclamació (1 mes) es 
presentarà de manera col·lectiva el corresponent recurs contenciós 
administratiu en el cas de personal funcionari i el corresponent Conflicte 
Col·lectiu en el cas de personal laboral. Això no s’ha fet abans perquè 
legalment no es podia iniciar el procés fins que es produís el fet causant (no 
cobrar la paga extra al mes de desembre). 
 
Què s’ha fet en l’àmbit de Catalunya? 
 
CCOO té interposat el recurs contenciós administratiu 138/2012 contra 
l’Acord de Govern de 28 de febrer de 2012 mitjançant el qual ens treien el 
3% de les retribucions anuals i que després vam ampliar en dues ocassions 
ateses les modificacions que aquest Acord de Govern va patir posteriorment. 
 
 
Perquè ja hi ha una sentència? 
 
Perquè a l’Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de 
Madrid, el fet causant es va produir el 27 de setembre de 2012 quan els 
responsables de l’esmentada Agència van decidir treure 1/14 del sou dels 
seus assalariats.  En el cas de la resta dels empleats públics el procés 
judicial serà contenciós administratiu i no es preveu que la sentència sigui 
emesa tan ràpidament com s’ha fet en el cas de l’esmentada Agència. 
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