
 

 

 

 

 

 

                  DEVOLUCIÓ PAGA EXTRA 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSENY. PÚBLIC PNÚM. 695         Juliol 2016 

Des de Funció Pública han penjat avui al portal ATRI informació important en 

relació al procediment habilitat per sol·licitar la devolució de l’import del 20,77%, 
corresponent a la paga extraordinària de 2012, previst per a aquest any, tal i com 

es va acordar a la Mesa Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya (MEPAG), integrada per membres del Govern i per les 

organitzacions sindicals representatives, UGT, CCOO i IAC, el passat mes de juny. 

Recordem que l’Acord de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, de 9 de juny de 2016, estableix 

que aquestes quanties s’abonaran preferentment al mes d’octubre i, com a 
màxim, al mes de novembre de 2016. 

 

PERSONAL QUE ESTAVA EN SERVEI ACTIU O SITUACIÓ ASSIMILADA EL 

23.06.2016 

El personal que es trobava en aquesta situació el dia 23 de juny de 2016, data 

d’entrada en vigor del Decret Llei 4/2016 de recuperació parcial de la paga 

extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 i de restitució del 

gaudiment de dies addicionals de vacances per antiguitat, no ha de presentar 

cap sol·licitud. L’import del 20,77% ho abonarà d’ofici el departament al qual 

estigui adscrit el treballador/a. 
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PERSONAL QUE NO ESTAVA EN ACTIU O SITUACIÓ ASSIMILADA EL 

23.06.2016 

 

El personal que es trobava en aquesta situació el dia 23 de juny (perquè va passar a 

d’altres situacions administratives, per jubilació, extinció del seu vincle administratiu 

o contractual, etc..) haurà d’adreçar necessàriament una sol·licitud d’abonament al 

departament, organisme, ens o entitat on es prestaven serveis en el moment en què 

va suprimir-se la paga, en el termini de tres mesos a partir de la publicació de 

l’esmentat Decret Llei, és a dir, a partir del dia 23 de juny de 2016. 

Aquestes quantitats s’abonaran en el moment que es faci efectiu la devolució per a 

la resta de personal en actiu i, en qualsevol cas, es percebran al mes següent a la 

verificació de la seva procedència. 

 

 

 

DEROGACIÓ DE L'ACORD DE REDUCCIÓ DEL 5% DE RETRIBUCIONS DE 

L'ANY 2012 

 

En el mateix acte, si és el cas, es liquidaran les quantitats no abonades a la nòmina 

de març de 2015, com a conseqüència de l’aplicació l’Acord de retallada del 5%, i 

que no van ser regularitzades a la nòmina de juliol del mateix any. 

Us adjuntem les instruccions per emplenar la sol·licitud i la instància per demanar 

l'abonament que ha publicat Funció Pública al portal ATRI. 

 

Instància devolució  

 

Instruccions ATRI per emplenar la sol·licitud 

 

 

Barcelona, 20 de juliol de 2016 

                   

https://atri.gencat.cat/irj/go/km/docs/arhpa/Documents/Contingut%20del%20Portal/Htmls/NOTICIES%20DESTACADES/2016/Model_retorn_paga_extra%20definitiuPROT.docx
http://www.ugtgeneralitat.cat/generalitat/index.php/tot-sobre-la-paga-extra/download/36_cf6fbb347d18ff0fb8d91090942a7a33
http://www.ugtgeneralitat.cat/generalitat/index.php/tot-sobre-la-paga-extra/download/37_830e3cbc182e330eea26da9b40644a5e
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJsMiT9YTOAhXBOxQKHV8KBGwQjRwIBw&url=http://www.ugtgeneralitat.cat/&bvm=bv.127521224,d.d24&psig=AFQjCNFMetN3RswGO1aGYM_qyOO4Oti9Ng&ust=1469202814619673
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