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DECRET LLEI 4/2016, DE 21 DE JUNY, DE RECUPERACIÓ 
PARCIAL DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA 

 
 
Avui s’ha publicat el DECRET LLEI 4/2016, de 21 de juny, de recuperació parcial de la 
paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector 
públic de la Generalitat de Catalunya i altres mesures urgents en matèria de personal. 
 
 
Aquests són els aspectes més destacables.  
 
 
Recuperació parcial de la paga extraordinària 
 

· Percepció de la quantia equivalent a un 20,77% de l'import que es va deixar de percebre i 
que correspon a 38 dies de la paga extraordinària 

· Els termes i criteris de la devolució seran els establerts a l'Acord GOV/33/2015, de 10 de 
març  (el del 24,04% de l’any passat) 

· Es deixa sense efecte la mesura retributiva d'acord amb la qual les reduccions resultants 
de l'any 2012 han de correspondre, com a mínim, a un import equivalent a un 5% de les 
retribucions íntegres percebudes durant l'exercici 2012. 

· Les quantitats retingudes per aquest concepte s'abonaran en la mateixa nòmina en què 
s'acrediti la recuperació de les quanties a què fa referència l'apartat 1 d'aquest article. 

 
 
Dies addicionals de vacances 
 

· Es modifica la disposició addicional sisena de la Llei de pressupostos que suspenia els 
acords i pactes sindicals que establien qualsevol sistema de premis vinculats als anys de 
serveis prestats consistents en el gaudiment de dies addicionals de vacances 
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