
 

          ENSENY.    PÚBLIC  NÚM. 495 DESEMBRE 2012

Federació de Treballadors de l’Ensenyament de la UGT de Catalunya. Rbla. Raval 29-35, 3r. 08001. BCN. 
   Tel:93 295 61 00 Fax:93 295 61 06 A/E: premsa@feteugt.net Web: www.ugteducacio.cat

Ens roben la paga extra
Com bé sabem, al professorat se’ns va descomptar en la paga del mes de juny una 
quantitat variable en funció del salari de cadascú i que representava el 5% de les re-
tribucions percebudes de gener a juny del 2012. Aquesta quantitat la tenim informada 
en la pagina personal de ATRI, i és  la quantitat que el Departament d’Ensenyament 
ens ha retornar en la nòmina de desembre.

PER QUÈ? ÉS QUE S’HAN TORNAT GENEROSOS DE COP I VOLTA?

Doncs no, és perquè en lloc d’aplicar el que el Govern de la Generalitat tenia previst 
de descomptar-nos, el 5% del nostre salari anual, apliquen el que disposa el Reial 
decret de Rajoy (20/2012 de 14 de juliol 2012).

Així podem calcular amb els exemples següents que la retallada salarial serà encara 
molt més elevada, ja que suposarà per a un mestre d’infantil-primària un 6’4% com a 
mínim, i un 6’3 % com a mínim per al professorat de secundària.

Exemples del que suposa el no cobrament de la paga extra i el complement específic 
addicional que és la part de la paga doble que correspon als pressupostos autonòmics:

COS A2 
 

NIVELL 
21 

( mestres 
Primària) 

12 
mensualitats 

ordinàries 

2 Pagues 
extraordinàries 

(*) Segons 
Pressuposts de 

l’Estat 2011 i 
2012 

 

TOTAL 
ANUAL 

2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

( sense 
aplicar 

mesures) 

Mesura 
Catalunya 

5% sobre RIA 
2012 

 
(deducció del 

2,5%  ja 
practicada en 

la paga 
extraordinària 

de juny que 
serà abonada 
al desembre) 

 
 
 
 

Mesura govern 
central : 

Anul.lació de la P. 
extraordinària 

íntegra de desembre 
Sou Base 958,98 699,38 (*) 
1 Trienni 34,77 25,35 (*) 
C. Destí 473,35 473,35 

C. 
Específic 

Gral 

558,66 558,66 

C. Esp. 
singular 

( sense) ( sense) 

C. Esp. 
Estadis 

( sense) ( sense) 

TOTAL 24.309,12 € 3.513,48 27.822,6€ 
(A) 

695,56€ - 1.756,74€ 
Resulta el 6,3% de 

(A) 
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NIVELL 
24 

(Prof. 
Tècnics  

FP ) 

12 
mensualitats 

ordinàries 

2 Pagues 
extraordinàries 

(*) Segons 
Pressuposts de 

l’Estat 2011 i 
2012 

 

TOTAL 
ANUAL 

2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

( sense 
aplicar 

mesures) 

Mesura 
Catalunya 

5% sobre RIA 
2012 

 
(deducció del 

2,5%  ja 
practicada en 

la paga 
extraordinària 

de juny que 
serà abonada 
al desembre) 

 
 
 
 

Mesura govern 
central : 

Anul.lació de la P. 
extraordinària 

íntegra de desembre 
Sou Base 958,98 699,38 (*) 
1 Trienni 34,77 25,35 (*) 
C. Destí 582,92 € 582,92 € 

C. 
Específic 

Gral 

571,37 € 571,37 € 

C. Esp. 
singular 

( sense) ( sense) 

C. Esp. 
Estadis 

( sense) ( sense) 

TOTAL 25.776,48€ 3.758,04€ 29.534,5€ 
(A) 

738,4€ - 1.879,02€ 
Resulta el 6,4% de 

(A) 
 

COS A1 
 

NIVELL 24 
(Prof. 

Secundària)  

12 
mensualitats 

ordinàries 

2 Pagues 
extraordinàries 

(*) Segons 
Pressuposts de 

l’Estat 2011 i 
2012 

 

TOTAL 
ANUAL 

2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

(sense 
aplicar 

mesures) 

Mesura 
Catalunya 

5% sobre RIA 
2012 

 
(deducció del 

2,5%  ja 
practicada en 

la paga 
extraordinària 

de juny que 
serà abonada 
al desembre) 

 
 
 
 

Mesura govern 
central: 

Anul.lació de la P. 
extraordinària 

íntegra de 
desembre 

Sou Base 1109,05  684,36 (*) 
1 Trienni 42,65 26,31  (*) 
C. Destí 582,92 € 582,92 € 

C. Específic 
Gral 

571,37 € 571,37 € 

C. Esp. 
singular 

(sense) (sense) 

C. Esp. 
Estadis 

(sense) (sense) 

TOTAL 27.671,88€ 3.729,92€ 31.401,8€ 
(A) 

785€ - 1.864,96€ 
Resulta el 5,9% de 

(A) 
 



APLICATIU DE FETE-UGT

Posem al vostre abast un aplicatiu per tal que pugueu calcular quina quantitat us co-
rrespondria cobrar i no cobrareu. De fet, si no heu fet cap canvi administratiu podeu 
veure les quantitats en la nòmina de juny.

Trobareu l’aplicatiu a l’adreça següent:
 

http://www.feteugt.cat/publica/APLICATIU_%20PAGA_%20EXTRA.xls

PERÒ LA RETALLADA DEL MES DE DESEMBRE NO ACABA AQUÍ

El personal funcionari, per Llei de Pressupostos Generals, al mes de desembre hem 
de cotitzar a Muface i a classes passives per la part corresponent a la paga extra, per 
la qual cosa, encara que no percebem la paga, se’ns descomptarà la quantitat 
corresponent. 

► Cos/subgrup A2: mestres, professorat tècnic d’FP i mestres de taller, des-  
     compte de 122,17 euros 

► Cos/subgrup A1: professorat de secundària, descompte de 155,23 euros.

QUÈ HEM FET I QUÈ FAREM DES DE FETE-UGT?

UGT ha presentat una petició a la Defensora del Poble perquè interposi recurs 
d’inconstitucionalitat (els sindicats no podem plantejar-lo) contra el Decret 20/2012 i 
la resposta ha estat negativa. Només va informar a favor nostre que no era pre-
ceptiu que se’ns descomptés la part corresponent al mes i mig que va des de l’1 
de juny (data en què comencem a meritar la segona paga doble) i el 14 de juliol 
(data en què va entrar en vigor el RDL 20/2012).

Hi ha sindicats que han publicat un full de sol·licitud adreçat a l’Administració per tal 
que no se’ns descompti aquesta part. FETE-UGT, després d’haver fet la consulta als 
serveis jurídics del sindicat, aconsella NO tramitar aquestes sol·licituds perquè 
un cop iniciat el procés administratiu -si no se segueix fins al final- s’entén que es 
desisteix i que s’abandona el dret, impossibilitant que es pugui aconseguir aquesta 
reclamació per altres procediments jurídics.
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COM HO FAREM PER RECÓRRER?
 
FETE-UGT presentarà davant l’Audiència Nacional un conflicte col·lectiu per al 
personal laboral.

En el cas del personal funcionari, CAL ESPERAR a què s’hagi produït el fet cau-
sant, és a dir la no percepció de la paga extra (31 de desembre) per presentar una 
reclamació individual pel procediment contenciós-administratiu i pel cobrament dels 
44 dies que hi ha entre l’1 de juny i la data en que va entrar en vigor el RD 20/2012, i 
pels que hem cotitzat. Hi ha un termini de 4 anys per a la interposició d’aquest recurs 
contenciós-administratiu.
En breu posarem a disposició dels afiliats i afiliades i del professorat en general el 
model de reclamació que s’ha de fer servir, seguint les instruccions d’actuació segons 
el criteri dels serveis jurídics del sindicat, sempre, després de la no percepció de 
la paga extra. 
 
LLEI DE TAXES JUDICIALS

Finalment, volem informar-vos que a partir de la publicació de la Llei de taxes judi-
cials, els empleats públics que fins ara estaven exempts de pagament de les taxes 
judicials, només continuaran estant exempts en primera instància, però no en els re-
cursos posteriors. El personal laboral les haurà d’abonar en totes les instàncies.
 
Per agreujar la situació, sempre hauran de comparèixer assistits d’advocat (abans po-
dien defensar-se ells mateixos). En definitiva, els empleats públics hauran d’abonar 
més taxes judicials, pagar advocat i procurador, el que farà que qualsevol reclamació 
es veurà carregada d’unes elevades taxes judicials i facilitarà a les Administracions 
l’adopció de mesures contràries als seus empleats, vulnerant el dret constitucional 
a la tutela judicial efectiva i obstaculitzant de manera abusiva l’accés universal 
a la justícia.

Un altre atac més al nostre ESTAT DE DRET i als nostres drets com a ciutadans 
i ciutadanes.

Seguirem informant...

RECLAMA ELS TEUS DRETS AMB FETE-UGT


