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INSTRUCCIÓ SOBRE EL TRACTAMENT COMPTABLE, PRESENTACIÓ l EXPLICACIÓ DE LA 
PROVISIÓ A EFECTUAR EN ELS COMPTES ANUALS 2012 DE LES ENTITATS DEPENDENTS 
AMB MOTIU DE LA SUPRESSIÓ DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE PEL 
REIAL DECRÉT LLEI 20/201_2. . . 

D'acord amb l'establert en el darrer punt de la instrucció de la Tinent d'Alcalde d'Economia, 
Empresa i Ocupació de 15 de novembre dels corrents sobre el tractament comptable en l'exercici 
2012 derivat de la supressió del pagament de la paga extraordinària del mes de desembre, la 
materialització comptable de la provisió a efectuar ha de seguir el següent procediment: 

1. Entitats sotmeses a la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local 

La despesa meritada per la paga extraordinària de desembre es registrarà amb càrrec a un 
compte comptable específic 64417000 "Paga extraordinària de desembre en aplicació de l'art. 2.4 
del RDL 20/2012" amb abonament a un compte comptable també específic 14217000 "Provisió de 
la paga extraordinària de desembre en aplicació de l'art. 2.4 del RDL 20/2012". 

En els estats financers dels comptes anuals de l'exercici 2012, el compte 64417000 figurarà en 
l'epígraf "Despeses de personal" del deure del compte de resultats; per la seva banda, el compte 
14217000 figurarà en l'epígraf "Provisions per a riscos i despeses" del passiu del balanç de 
situació. 

En la memòria dels comptes anuals caldrà redactar una nota que es referenciarà en els dos 
epígrafs del paràgraf anterior i s'inclourà amb el següent contingut a !'explicar l'epígraf "Provisions 
per a riscos i despeses" del passiu del balanç de situació: 

Aquest epígraf inclou per import de XXXXXX euros la quantia de la paga extraordinària de 
desembre que s'hagués tingut d'abonar al personal de l'entitat abans de finalitzar l'exercici, 
però que ha estat suprimida per l'article 2. 1 del Reial Decret Llei 2012012, de 13 de juliol, de 
mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. L 'article 
2. 4 d'aquesta disposició preveu 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 212012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en els termes i amb 
l'abast que es determini en les corresponents lleis de pressupostos". En conseqüència, 
l'import esmentat ha estat carregat a l'epígraf "Despeses de personal" del deure del compte 
de resultats adjunt amb abonament a l'epígraf "Provisions per a riscos i despeses" del 
passiu del balanç adjunt. 

El (especificar l'òrgan competent) en data XX de XXXXX de 2012 va adoptar l'acord de 
bloquejar el crèdit corresponent del capítol 1 del pressupost de despesa de /'exercici 2012 
per l 'import esmentat. 
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2'. Entitats sotmeses al Pla General de Comptabilitat 

La despesa meritada per la paga extraordinària de desembre es registrarà amb càrrec a un 
compte comptable específic 64317000 "Paga extraordinària de desembre en aplicació de l'art. 2.4 
del RDL 20/2012" amb abonament a un compte comptable també específic 14017000 "Provisió de 
la paga extraordinària de desembre en aplicació de l'art. 2.4 del RDL 20/2012". 

En els estats financers dels comptes anuals de l'exercici 2012, el compte 64317000 figurarà en 
l'epígraf "Despeses de personal" del deure del compte de pèrdues i guanys; per la seva banda, el 
compte 14017000 figurarà en l'epígraf "Provisions a llarg termini" del passiu del balanç de situació. 

En la memòria dels comptes anuals caldrà redactar una nota que es referenciarà en els dos 
epigrafs del paràgraf anterior i s'inclourà amb el següent contingut a !'explicar l'epígraf "Provisions 
a llarg termini" del passiu del balanç de situació: 

Aquest epígraf inclou per import de XXXXXX euros la quantia de la paga extraordinària de 
desembre que s'hagués tingut d'abonar al personal de l'entitat abans de finalitzar l'exercici, 
però que ha estat suprimida per l'article 2. 1 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de 
mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. L 'article 
2. 4 d'aquesta disposició preveu 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 212012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en els termes i amb 
l'abast que es determini en les corresponents lleis de pressupostos". En conseqüència, 
l'import esmentat ha estat carregat a l'epígraf "Despeses de personal" del deure del compte 
de pèrdues i guanys adjunt amb abonament a l'epígraf "Provisions a llarg termini" del 
passiu del balanç adjunt. 

Barcelona, 15 de novembre de 2012 

Di cci6 de SeMtls d'Ernpraes, 
Consorcis i Fundlcionl 




