
 

 
 

+ SOBRE LA PAGA EXTRA DE LA MISÈRIA... 
 

Per què cobro 250-300 euros menys que el Juny 2012? 
Per què aquest any ens han espoliat a la paga de Juny entre 250-300 € més que la 

paga de Juny del 2012. Per què? Perquè l’any passat ens van espoliar un 5% de les 

retribucions brutes anuals del primer semestre (al desembre ens van tornar el que 

ens havien pres per retallar tota la paga de Nadal que va imposar el govern 

espanyol) i aquest any ens han espoliat mitja paga extra que és equivalent a un 7% 

de les retribucions. Al desembre volen repetir la jugada perquè al final quedi una 

retallada d’una paga sencera. Aquest any el govern d’Espanya no ha retallat la paga 

als seus funcionaris. 

Per què dins el concepte Paga Extra el sou no és el mateix que la mensualitat? 
Per què des del 2010 la paga extraordinària no és equivalent a la paga doble. 

La paga extra està composada per sou, triennis i complement de destinació. 

L’import d’aquest conceptes ve imposat pels pressupostos generals estatals i alhora 

estan recollits en els pressupostos de la Generalitat i des de la retallada del 2010 de 

Zapatero es van reduir els imports els quals venen recollits en les taules que us 

adjuntem. Veure comuniCAT. Adjuntem taules al final del document. 

El Complement Addicional Específic és l’import corresponent a la paga que es cobra 

al Juny i Desembre. 

Què ha passat amb l’IRPF? 
 
Amb tanta retallada als treballadors públics els errors humans i informàtics es van 

multiplicant, juntament amb la deixadesa i poc respecte pel sou dels treballadors. 

Aquest “errors” sempre es decanten en contra de la baula més feble: els de baix!. 

Aquest juny 650 mossos han vist com se’ls hi retenien uns imports sobre una base 

no cobrada...veure comuniCAT. 

Tenim molts motius per reinvidica i per participar activament en les propostes i 

accions que tenim preparades.   

    

 

   Suma’t a la Marxa 
 

 

 



 
 

ANNEX: 
Documents adjunts sobre l’import que composa la paga extra: 

http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/Presup/PGE2013Ley/MaestroDocumentos/P

GE-ROM/doc/1/1/N_13_E_R_1_A.PDF (Pág. 88181 

 
Link pressupostos 2012, últims pressupostos aprovats. 

)http://www15.gencat.cat/ecofin_wpres12/pdf/VOL_L_ART.pdf 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
El nivell de complement de destinació que correspongui s’ha de dividir per dotze 

per saber l’import mensual d’aquest concepte que s’ha de sumar al sou, trienni per 

comprovar la Paga extra.  

Exemple:                       mosso nivell 14 

complement de destinació:    3660.12 

dividit per 12:                              305.01 
 



 

 

 

ESPOLI AMB ERROR  I COMPANYS/ES 

DOBLAMENT ESPOLIATS 
 

 

L'Administració ens han informat a través de la Intranet corporativa del problema que hi ha hagut 

amb el càlcul de l'IRPF en la nòmina d'uns 650 moss@s i, una vegada més, hem de tornar a 

escoltar que la causa ha estat un error informàtic, una vegada més ...pilotes fora.  

 

En uns anys en què als funcionaris se'ns ha retallat una vegada darrera l'altra els sous .... ara, hem 

vist minorada la paga extra del juny en un 50% però, per encara crear més mala maror, uns 650 

moss@s han patit una vegada més l'error de l'Administració (tot i que aquesta ho anomena un 

error informàtic) calculant erròniament l'IRPF de les seves nòmines.   

 

Des del CAT demanem responsabilitats, per descomptant no tallaran caps ni els causants d'aquest 

error patiran l'aplicació del règim disciplinari que patim els moss@s quan ens equivoquem fent la 

nostra tasca. En aquest cas l'Administració simplement informa de l'error, lamenta els destorbs 

causats i ens informa que està treballant per rescabalar les quanties als afectats de la millor 

manera i el més aviat possible. Això sí, ens fa saber que ja informarà si poden abonar la diferència 

d'ofici o si els moss@s afectats podran demanar una bestreta!!!!.   

 

Des del CAT exigim que l'Administració rescabali d'ofici les quanties que pertoquin JA!! per 

esmenar aquest GREU ERROR amb la màxima celeritat possible ja que és una "apropiació 

indeguda". 

 

 

Per tot això, per tota la degradació constant i sense aturador de les nostres 

condicions laborals ......  Suma’t a la Marxa 
 

 

 

 

 

 

CATalunya, 28 de juny de 2013 



 

 

CONTINUA L’ESPOLI ... ARA LA PAGA 

EXTRA 2013 
 

Ja tenim l’aplicació de l’Acord del Desgovern pactat entre CiU i ERC.  Ja tenim l’espoli del 

50% de la Paga Extra!!! Quan volen apliquen tot el referent a retallades però no fan res per 

millorar les condicions laborals encara que sigui per instància del Parlament de Catalunya 
 

Com ha calculat el Govern de la Generalitat aquest espoli: 
 

1.-Sumar el concepte  003-Paga Extraordinària i el 005 complement específic, aquest és 

l’import teòric que hauríem de cobrar, i dividir per dos. Això és el que ens prenen ara al Juny; 

al Desembre serà el mateix (ens ho espolien en dos conceptes: 005R (complement específic) i 

085R (complement addicional específic). 

 

2.-La retallada que ens van aplicar en un primer moment el Juny del 2012, era d’un 5% de les 

retribucions anuals, posteriorment ens van retornar aquesta retallada al desembre per aplicar la 

retallada imposada per Madrid que era l’import total de la paga extra del desembre, més del 

7%! 

 

En el supòsit d'un moss@ nivell 1, dos triennis del grup D i tres triennis del grup C l’espoli 

queda de la següent manera: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
     *Imports determinats pels pressupostos estatals 

 
Tenim molts motius per reinvidicar i per participar activament en les propostes i accions que 

tenim preparades. Així que ......  Suma’t a la Marxa 
 
 

 

 

CATalunya, 27 de juny de 2013 


