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GENERALITAT DE CATALUNYA 

Departament d´Interior. 

Direcció General de la Policia 

  

A LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA  

  

D./Dª   ______________________________________________________  , agent del Cos 
de Mossos d’Esquadra, amb núm. de carnet professional __________ , amb domicili a 
efectes de notificacions, al carrer Cristóbal de Moura núm. 105-111, planta 2ª porta 4ª, 
de Barcelona (08019), compareixo i interposo RECURS POTESTATIU DE 
REPOSICIÓ davant l’acte administratiu de resolució/nota informativa del Govern de 
la Generalitat de Catalunya de data 21 de desembre de 2011, publicada a l’Intranet , en 
base a les següents 

AL·LEGACIONS 

ANTECEDENTS 

Primer.- Que l'interessat és agent / caporal / _______________  del Cos de Mossos 
d´Esquadra, destinat actual i definitiva/provisionalment a                                                                
_____________________________________________.  

Segon.- Que de conformitat amb la legislació vigent s’estableix una retribució pels 
membres del Cos de Mossos d’Esquadra que consisteix en una retribució mensual 
(sou), un complement de productivitat mensual, altres conceptes salarials mensuals i 
dues pagues extraordinàries anuals que s’han d’acreditar al mes de juny i al mes de 
desembre.  

Tercer.- Que de conformitat amb l’anterior antecedent el recurrent aquest mes de 
desembre hauria de percebre la retribució mensual del mes de desembre, amb el 
corresponent complement de productivitat i altres conceptes salarials en el seu cas, i en 
tot cas, hauria de percebre la totalitat de la retribució extraordinària corresponent a la 
paga extra de desembre. 

Quart.- Que en data 21 de desembre de 2011 he tingut coneixement via Intranet d’acte 
administratiu del Govern de la Generalitat de Catalunya amb el següent contingut: 

• Que amb data 21/12/2011 es procedirà a l’abonament del 100% de les 
retribucions mensuals i complement de productivitat, amb la deducció del 
100% de IRPF, Seguretat Social i altres. 
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• Que amb data 28/12/2011 es procedirà a l’abonament del 80% de les 
retribucions corresponents a la Paga Extraordinària de Desembre de 2011. 
 

• Que en un moment posterior, sense especificar, es procedirà a l’abonament del 
20% pendent de la retribució corresponent a la Paga Extraordinària de 
Desembre de 2011. 
 

• Que en tot cas, les deduccions previstes pel 100% de la paga extraordinària de 
desembre s’aplicarà en data 21/12/2011 a la nòmina de la retribució mensual i 
complement de productivitat corresponent al mes de desembre de 2011.     

Cinquè.- Que l’interessat mostra el seu desacord total amb l’esmenta’t acte 
administratiu dona que no es conforme a la llei i vulnera la legislació vigent en matèria 
de retribucions. 

El fet de no pagar la totalitat de la paga extraordinària quan legalment està prevista i el 
fet de la retenció d’IRPF corresponent a la paga extraordinària en la mensualitat del 
mes de desembre sense haver-la abonada és un acte antijurídic i nul de ple Dret. 

És a dir, no és legal l’aplicació del 100% de retenció d’IRPF pel concepte de retribució 
de paga extraordinària de desembre sobre una retribució ordinària com és la retribució 
mensual del mes de desembre i el complement de productivitat i altres conceptes 
salarials, i més encara si ni tan sols s’ha abonat la paga extraordinària ni de forma 
parcial ni total.   

No és legal ni es pot retenir cap quantitat sobre unes rentes no abonades i tot allò de 
conformitat amb la normativa vigent en matèria d’IRPF. 

La falta de motivació jurídica, la vulneració doncs del principi de legalitat genera a 
l’interessat una situació d’indefensió e inseguretat jurídica patent que s’ha de 
rescabalar.  

  

 I tot allò en base als següents  

 

FONAMENTS DE DRET 
 
 
I.- Que la llei 30/1992, de 26 de novembre empara les pretensions del recurrent. 
 
El dret neix i es devenga automàticament, per mandat de la norma, des del moment en 
que s’acredita el compliment dels corresponents requisits. 
 
II.- Que l’activitat fiscalitzadora dels actes administratius enunciats als antecedents, per 
l´ interessat, estan legitimats en aplicació de l’article 31.1 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre.  
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III.- Capacitat d’obrar i concepte d’interessat. 
 
Art. 30 y 31 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
IV.- Que derivatiu del procediment administratiu de fiscalització, del procediment de 
RETRIBUCIÓ MENSUAL I COMPLEMENT PRODUCTIVITAT DE DESEMBRE DE 
2011, RETRIBUCIÓ CORRESPONENT A LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE 
DESEMBRE DE 2011 es determina de l’activitat recollida en l’article 35 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre. 
 
V.- De la revisió dels actes administratius i del recurs potestatiu de reposició.  
 
Art. 102, 107, 110, 116 i 117 i ss i concordants de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
 
VI.- Que es determina de la existència d´actes administratius  sense MOTIVACIÓ com 
element essencial del nucli de l´acte administratiu,  com estableix de la jurisprudència. 
 
La determinació de la forma que es peticiona s'esdevé del contingut de l´article  54 de 
la llei 30/1992, de 26 de novembre. 
 
Que del contingut de la petició del recurrent determina de la MOTIVACIÓ, en quan la 
materia afectada és la del contingut de l´article 54.1 de la llei 30/1992, de novembre, en 
el seu apartat a) que cita: 
 
“Art. 54.Motivación.1.Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de 
derecho: 
 
a)Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos” 
 
 

VII.- Carta dels Drets Fundamentals de la Unió Europea.  

 

Artículo 41. Derecho a una buena administración. 

 

2. Este derecho incluye en particular: 

 

a. el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una 
medida individual que la afecte desfavorablemente; 

c. la obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones. 

 

VIII.- Altre legislació aplicable sobre el fons de l’assumpte: 

Normativa general estatal: 
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Llei 39/2010 , de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2011. 

Resolució de 25 de maig de 2010 , de la Secretaria d'Estat d'Hisenda i Pressupostos, per la qual 

es dicten instruccions en relació amb les nòmines dels funcionaris inclosos en l'àmbit 

d'aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, en els termes de la Disposició Final Quarta de la 

Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i s'actualitzen amb efectes de 

1 de juny de 2010 les quanties de les retribucions del personal que es refereixen els 

corresponents articles de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a aquest exercici 

(modificada per la Resolució de 31 de maig de 2010 , de la Secretaria d'Estat d'Hisenda i 

Pressupostos). 

Normativa general autonòmica: 

Acord del Govern de 2 d'agost de 2011, pel qual s'aproven les normes d'aplicació i de 

distribució del complement de productivitat en l'exercici de 2011. 

Llei 6/2011 , de 27 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011 (articles 

24 a 39). 

Taules retributives: 

Taules retributives vigents a partir de juny de 2010 d'acord amb l'aplicació del Decret-llei 

3/2010, de 29 de maig, de mesures de contenció de despesa i en matèria fiscal per a la reducció 

del dèficit públic. 

IX.- Més legislació aplicable sobre el fons de l’assumpte: 

 

 

Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la 
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. IRPF 

ARTÍCULO 99.   Obligación de practicar pagos a cuenta  

1. En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los pagos a cuenta que, en todo caso, 
tendrán la consideración de deuda tributaria, podrán consistir en: 

a) Retenciones. 

b) Ingresos a cuenta. 

c) Pagos fraccionados. 
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2. Las entidades y las personas jurídicas, incluidas las entidades en atribución de rentas, que 
satisfagan o abonen rentas sujetas a este impuesto, estarán obligadas a practicar retención e 
ingreso a cuenta, en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas correspondiente al perceptor, en la cantidad que se determine reglamentariamente y a 
ingresar su importe en el Tesoro en los casos y en la forma que se establezcan.  

5. El perceptor de rentas sobre las que deba retenerse a cuenta de este impuesto computará 
aquéllas por la contraprestación íntegra devengada. 

Cuando la retención no se hubiera practicado o lo hubiera sido por un importe inferior al debido, 
por causa imputable al retenedor u obligado a ingresar a cuenta, el perceptor deducirá de la 
cuota la cantidad que debió ser retenida. 

En el caso de retribuciones legalmente establecidas que hubieran sido satisfechas por el sector 
público, el perceptor sólo podrá deducir las cantidades efectivamente retenidas. 

Cuando no pudiera probarse la contraprestación íntegra devengada, la Administración 
tributaria podrá computar como importe íntegro una cantidad que, una vez restada de ella la 
retención procedente, arroje la efectivamente percibida. En este caso se deducirá de la cuota 
como retención a cuenta la diferencia entre lo realmente percibido y el importe íntegro. 

Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de 
Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero. 

ARTÍCULO 74.   Obligación de practicar retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas  

1. Las personas o entidades contempladas en el art. 76 de este Reglamento que satisfagan o 
abonen las rentas previstas en el art. 75, estarán obligadas a retener e ingresar en el Tesoro, en 
concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al 
perceptor, de acuerdo con las normas de este Reglamento. 

ARTÍCULO 75.   Rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta  

1. Estarán sujetas a retención o ingreso a cuenta las siguientes rentas: 

a) Los rendimientos del trabajo. 

ARTÍCULO 78.   Nacimiento de la obligación de retener o de ingresar a cuenta  

1. Con carácter general, la obligación de retener nacerá en el momento en que se 
satisfagan o abonen las rentas correspondientes. 

ARTÍCULO 87. Regularización del tipo de retención.  

2. Procederá regularizar el tipo de retención en las siguientes circunstancias: 

3. Cuando en virtud de normas de carácter general o de la normativa sectorial 
aplicable, o como consecuencia del ascenso, promoción o descenso de categoría del 
trabajador o, por cualquier otro motivo, se produzcan durante el año variaciones en 
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la cuantía de las retribuciones o de los gastos deducibles que se hayan tenido en 
cuenta para la determinación del tipo de retención que venía aplicándose hasta ese 
momento. En particular, cuando varíe la cuantía total de las retribuciones 
superando el importe máximo establecido a tal efecto en el último párrafo del 
artículo 86.1 de este Reglamento. 

 

Per tot allò a dalt exposat, 

D’acord amb el que s’ha exposat, respectuosament es DEMANA 

Primer.- L’admissió del present escrit, junt les seves còpies i documents, i la seva 
tramitació com a RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L’ACTE ADMINISTRATIU 
SOBRE EL CONTINGUT I EXECUCIÓ DE LA NOTA/COMUNICACIÓ DEL 
GOVERN EN DATA 21/12/2011 SOBRE LA RETRIBUCIÓ MENSUAL DEL MES DE 
DESEMBRE, LA RETRIBUCIÓ DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA I LES 
RETENCIONS PRACTICADES A LA NÒMINA DEL MES DE DESEMBRE DE 
2011, amb les conseqüències jurídiques que comporta legalment.   

Segon.- Una vegada realitzats els tràmits preceptius, acordi:  

1. Que es procedeixi a L’ABONAMENT EFECTIU DE LA TOTALITAT 
DEL PAGAMENT CORRESPONENT A LA PAGA EXTRAORDINÀRIA 
DEL MES DE DESEMBRE DE 2011. 
 

2. Que cas que no es procedeixi a l’ abonament de la totalitat de la paga 
extraordinària del mes de desembre de 2011, es procedeixi a RETORNAR LA 
PART PROPORCIONAL DE RETENCIÓ DE L’ IRPF CORRESPONENT AL 
80% DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DEL MES DE DESEMBRE DE 2011 
QUE DIUEN PAGARAN EL 28.12.11, APLICAT INDEGUDAMENT AL 
PAGAMENT DE LA RETRIBUCIÓ MENSUAL DEL MES DE DESEMBRE 
DE 2011, i també ES PROCEDEIXI A RETORNAR LA PART 
PROPORCIONAL DE RETENCIÓ DE L’ IRPF CORRESPONENT AL 20% 
DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DEL MES DE DESEMBRE DE 2011 QUE 
NO ES DETERMINA EL MOMENT EN QUE ES PAGARÀ I SI REALMENT 
ES PAGARÀ. 
 

3. Que així mateix, ES DETERMINI FORMALMENT PER L’ 
ADMINISTRACIÓ LA DATA CONCRETA I ESPECÍFICA EN QUE ES 
FARÀ EFECTIU EL PAGAMENT DEL RESTANT 20 % DE LA PAGA 
EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE 2011. 
 

4. Que subsidiàriament es procedeixi al PAGAMENT DELS INTERESOS 
PER DEMORA I ELS INTERESOS DELS INTERESOS (ANATOCISME) DE 
LA QUANTITAT REFERIDA ANTERIORMENT e INDEGUDAMENT 
RETINGUDA.    

A Barcelona a 22 de desembre de 2011. 


