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Instruccions addicionals d’emplenament de les sol·licituds d’abonament de quanties 
en concepte de recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de 
desembre de 2012. 
 
El Decret llei 5./2016, d’11 d’octubre regula la recuperació de la part que resta de la paga 
extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 per al personal dels cossos de 
l’Administració de justícia a Catalunya.  
 
L’esmentat Decret llei preveu que l’abonament i l’acreditació d’aquestes quantitats es 
realitzarà d’ofici en la nòmina del mes de novembre de 2016 per a tot el personal en servei 
actiu o en situació assimilada en la data de la seva entrada en vigor, a qui li hagi estat 
aplicada la reducció de retribucions en aplicació del Reial Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, 
de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat,  entre les 
nòmines de  setembre i desembre de 2012, en l’Administració de justícia a Catalunya.  
 
No obstant, l’article 2.2  del Decret llei recull els supòsits on l’abonament de la part de la 
paga extraordinària objecte de recuperació ha d’anar precedida de la sol·licitud de la 
persona interessada.  
 
Supòsits en què l’abonament ha d’anar precedit de sol·licitud expressa: 
 
Les persones interessades quan aquestes, en data d’entrada en vigor del Decret llei, hagin 
deixat de prestar serveis en l’àmbit de l’Administració de justícia a Catalunya.   
 
Departament, organisme, ens o entitat on s’ha d’adreçar la sol·licitud: 
 
El personal al servei de l’Administració de justícia que compleixi els requisits previstos en  
l’article 2.2 del Decret llei ha de presentar la sol·licitud d’abonament del 75,96% de la paga 
extraordinària, paga addicional del complement específic o pagues addicionals equivalents, 
corresponents al mes de desembre de 2012 s’ha d’adreçar al Servei de Gestió de Recursos 
Humans de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia del Departament de 
Justícia mitjançant el model de sol·licitud específic per al personal al servei de 
l’Administració de justícia que està disponible a la pàgina web del Departament de Justícia i 
en la intranet de l’Administració de justícia.  
 
Per tal d’agilitzar el tràmit de pagament, un cop presentada la sol·licitud al registre 
corresponent, els interessats podran fer arribar una còpia registrada a la bústia de nòmines 
(dgrajnomina.dj@gencat.cat)  
 
 
Defunció de les persones amb dret a l’abonament. 
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La sol·licitud correspon als hereus conforme a les normes del dret civil.  
En tot cas, juntament amb la sol·licitud, s’aportarà certificat de defunció de la persona 
afectada per la supressió de la paga extraordinària de desembre 2012. A més haurà 
d’aportar-se, segons escaigui: 
 
a) Successió testada. Certificat del Registre General d’Actes d’Última Voluntat sobre 
l’existència del títol hereditari i còpia compulsada del testament o part del testament en el 
que es deixa constància de la condició d’hereu. 
 
b) Successió intestada. Certificat del Registre General d’Actes d’Última Voluntat sobre la 
inexistència de títol hereditari i acta de declaració d’hereus intestats o part de d’aquesta en 
la que es deixa constància de la condició d’hereu. 
 
No caldrà que aportin de nou aquesta documentació, les persones que ja la van lliurar a  
l’Administració juntament amb la reclamació de la devolució del 24,04% de la paga extra del 
2012, prevista en l’Acord de Govern GOV/33/2015 de 10 de març. 
 
Període de presentació de la sol·licitud i data de l’abonament. 
 
El termini de presentació de la sol·licitud és de 10 dies hàbils a comptar des de la data de 
publicació en el DOGC del  Decret llei 5/2016, d’11 d’octubre. 
 
L’abonament es realitzarà un cop verificada la seva procedència.  
 
Barcelona, 13 d’octubre de 2016 
 


