
 
 

Els funcionaris de justícia catalans cobraran al 
novembre la paga extra del 2012 
La Conselleria de Justícia es farà càrrec dels 9,6 milions d'euros que percebran 7.600 empleats públics 

Carles Mundó qualifica de "injusta" les mesura imposada pel Govern espanyol arran de les retallades 

 

Jesús G. Albalat 

Dilluns, 10 d'octubre del 2016  

Els gairebé 7.600 funcionaris de justícia que hi ha a Catalunya cobraran en la nòmina del mes de novembre la 
totalitat de la paga extra que els va ser suprimida el 2012 arran de les retallades imposades pel Govern de 
Mariano Rajoy per a tots els empleats públics d’Espanya. La Conselleria de Justícia anirà a càrrec del 
desemborsament dels 9,6 milions d’euros. 

Està previst que l’Executiu català aprovi avui la proposta del conseller de Justícia, Carles Mundó, que ahir va 
qualificar d’«injusta» la supressió d’aquesta retribució. Es farà a través d’un decret llei, una mesura excepcional 
que permetrà que l’abonament d’aquesta paga extra s’efectuï en la pròxima nòmina del mes de novembre. El 
decret ha de ser convalidat pel Parlament. Els treballadors dels jutjats percebran entre 1.170 i 1.691 euros en 
funció de si es tracta d’auxiliars judicials, tramitadors processals, gestors o metges forenses. 

Aquesta retribució, no obstant, només afecta els funcionaris de justícia i no la resta de funcionaris de la 
Generalitat, que fa uns mesos van arribar a un acord per cobrar en tres terminis. I la raó és que els empleats dels 
jutjats pertanyen a un cos de titularitat estatal, però estan gestionats per la Generalitat, amb un marc normatiu del 
Consell General del Poder Judicial (CGPJ). D’aquí ve que els diners surtin de les arques de la Conselleria de 
Justícia que, segons Mundó, està fent un esforç pressupostari per tancar aquest tema. 

CRÍTIQUES A L’EXECUTIU DE MADRID 

«Donarem per superada aquesta situació injusta que es va donar arran de les retallades imposades pel Govern 
espanyol. Hem prioritzat solucionar aquest assumpte», va insistir el conseller. A més, va precisar que per a aquest 
pagament no s’ha demanat cap assignació extraordinària a la Conselleria d’Economia. Mundó va anar més enllà i 
va dir: «El més correcte hauria sigut que el Govern espanyol no hagués exclòs aquesta paga extra, un dret que 
tenen els treballadors». 

Falta per solucionar el retorn de les pagues extres del 2013 i del 2014. Però hi ha una diferència: en la del 2012 
els treballadors van guanyar diverses demandes als jutjats, mentre que en la dels anys posteriors els empleats 
públics van perdre els plets que van iniciar, segons Mundó.  

«El desemborsament de les pagues del 2013 i del 2014 s’escapa de les competències de la Conselleria de 
Justícia», va assegurar. Aquesta paga la cobraran no només els actuals funcionaris dels jutjats, sinó també els 
que el 2012 estaven treballant-hi. Això sí, no es preveuen els interessos de demora, que no s’han reclamat. El 
conseller de Justícia va explicar que amb aquesta mesura també es tanca un litigi que va arribar als jutjats, on es 
van dictar sentències contradictòries sobre la supressió de la paga extra. La Generalitat fins i tot va presentar un 
recurs el 2015 davant el Tribunal Suprem. 

 


