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INSTRUCCIO DE LA TINENT D'ALCALDE D'ECONOMIA EMPRESA l OCUPACIÓ 
SOBRE EL TRACTAMENT COMPTAB·LE EN L'EXERCICI 2012 DERIVAT DE LA 
SUPRESSIÓ DEL PAGAMENT DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DEL MES DE 
DESEMBRE 

El Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat, dedica el seu article segon a la 
regulació de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 del personal del 
sector públic. Si bé l'apartat primer d'aquest article suprimeix la percepció d'aquesta 
paga, l'apartat quart estableix que "les quantitats derivades de la supressió de la paga 
extraordinària i de les pagues addicionals de complement específic o pagues 
addicionals equivalents d'acord amb el disposat en aquest article es destinaran en 
exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d'assegurança 
col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació, amb subjecció al 
que estableix la Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera i en els term~s i amb l'abast que es determini en les corresponents lleis de 
pressupostos". 

Aquesta regulació fa necessari la fixació de criteris de registre de l'ajornament del 
pagament de les retribucions, tant en la comptabilitat pressupostària com en la 
financera. 

1 - Tractament en la comptabilitat pressupostària de l'Ajuntament, organismes 
autònoms i consorcis dependents 

La nota informativa del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, en la seva 
redacció final de 23 d'octubre dels corrents, determina clarament el tractament 
pressupostari, indicant que les entitats han de bloquejar crèdit de capítol 1 per l'import 
de les retribucions corresponents a la paga extraordinària de desembre; aquest fet no 
suposarà l'anul·lació de l'import, però amb càrrec a aquest crèdit no es podran acordar 
autoritzacions. de despesa ni transferències i el seu import no podrà ser incorporat al 
pressupost de l'exercici següent. 

Ateses les característiques i regulació pròpia al respecte d'aquest Ajuntament, l'acord 
de no disponibilitat o de retenció ~e crèdit haurà de ser adoptat per l'òrgan competent 
de cada entitat fixat en les bases d'execució del seu pressupost per a l'exercici 2012. 
Un cop adoptat l'acord, s'haurà de trametre certificació del mateix a la Direcció de 
Serveis d'Empreses, Consorcis i Fundacions. 
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2 - Tractament en la comptabilitat financera de l'Ajuntament, organismes 
autònoms, entitats públiques empresarials,· societats amb participació total o 
majoritària directa o indirecta de l'Ajuntament, consorcis, fundacions i 
associacions dependents 

L'especificació indicada del Reial Decret Llei 20/2012, remarcada pel mandat "es 
destinaran", condueix a considerar que no es tracta en aquests moments d'una 
eliminació permanent d'aquestes retribucions, sinó de l'ajornament de la seva efectiva 
percepció i de la concreció de la modalitat amb que es materialitzarà, tot quedant 
condicionada a les directrius que al respecte es fixin en lleis de pressupostos futures. 

Tant l'Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la que s'aprova la Instrucció del 
Model Normal de Comptabilitat Local, com el Real Decret 1514/2007, de 16 de 
novembre, pel que s'aprova el Pla General de Comptabilitat, presenten com a un dels 
principis comptables a seguir el de prudència, pel qual s'insta a registrar les despeses 
o riscos imputables a un exercici econòmic en el moment del seu coneixement o 
meritament, independentment que el desemborsament monetari es produeixi amb 
posterioritat. En aquest sentit, les retribucions sobre les que -s'adquireix el dret de 
percepció en un exercici, però no es satisfan fins el següent, ja són sistemàticament 
registrades com a pendents de pagament en l'exercici que neix el dret. La previsió del 
Reial Decret Llei 20/2012 descrita anteriorment és de la mateixa naturalesa. 

Ateses aquestes consideracions, disposo: 

1. Els comptes anuals de l'exercici 2012 de l'Ajuntament de Barcelona i de les seves 
entitats dependents han de reflectir el cost derivat del dret generat pel seu personal 
a percebre la paga extraordinària del mes de desembre, encara que el seu 
abonament estigui condicionat a l'establert en el Reial Decret Llei 20/2012; de 13 
de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat. 

2. Els òrgans tècnics competents en matèria de comptabilitat donaran instruccions a 
totes les entitats afectades per tal d'aconseguir un tractament, presentació i 
explicació homogenis d'aquesta comptabilització en els respectius comptes anuals 
de l'exercici 2012. 




