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COST DE LA LIQUIDACIÓ DELS DRETS MERITATS DE LA PAGA EXTRA 2013 

-Vè CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL- 

El VIè conveni del Personal d’Administració i Serveis Laboral de les Universitats Públiques Catalanes va 
establir el canvi en el nombre i períodes de meritació de les pagues extraordinàries, amb efectes d’1 de 
gener de 2014. 

Una opció que podia plantejar-se amb el canvi de sistema hagués estat fer una liquidació dels drets 
pendents del sistema anterior, però a la pràctica aquesta opció aplicada a tot el col·lectiu de PAS Laboral 
hagués representat un increment per a l’any 2014 de les retribucions anuals, fet que contravé directament 
el que estableix l’article 26 de la llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014.  

Per aquest motiu, l’única opció possible ha estat conservar aquests drets meritats en el 5è conveni com 
un dret ad personam que es satisfarà una única vegada, en el moment en que es liquidi el contracte 
vigent amb la Universitat, bé per finalització i extinció del mateix o bé per obtenció d’una excedència o per 
qualsevol altra circumstància que comporti la liquidació. 

Meritació de les pagues extres fins l'any 2013 - Vè Conveni Col·lectiu- 

El Vè Conveni Col·lectiu estableix 3 pagues extraordinàries l'any que s'abonen en el mesos de juny, 
setembre i desembre. 

Correspon una paga extra sencera si el treballador ha meritat els dotze mesos, incloent el mes de la 
paga. 

Els períodes de meritació de cada paga són els següents: 

 Paga extra juny: 1 de juliol a 30 de juny 
  Paga extra setembre: 1 d'octubre a 30 de setembre 
                   Paga extra desembre: 1 de gener a 31 de desembre 

Meritació de les pagues extres a partir de l'1 de gener de 2014 - VIè Conveni Col·lectiu- 

El VI Conveni Col·lectiu estableix 2 pagues extraordinàries l'any que s'abonen en el mesos de juny  i 
desembre. Els sistema de distribució en 14 pagues i la seva meritació és el mateix que el de la resta del 
personal de les universitats públiques. La composició de les pagues extraordinàries, integrada per salari i 
antiguitat, és la mateixa que en el conveni anterior i idèntica a la que regulen altres convenis 
d’administracions públiques com per exemple la Generalitat de Catalunya. 

Correspon una paga extra sencera si el treballador ha meritat els sis mesos (180 dies) anteriors al mes de 
la paga. 

 Els períodes de meritació de cada paga són els següents: 

Paga extra juny: 1 de desembre a 31 de maig 
  Paga extra desembre: 1 de juny a 30 de novembre 
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Liquidació de les pagues extraordinàries al personal en actiu al 2013 i que continua al 2014: 

Atès que la meritació de la paga de juny de 2014 inclou el mes de desembre de 2013, la liquidació dels 
drets meritats amb el Vè Conveni es calcula fins a 30 de novembre de 2013. 
  
Mesos meritats durant l’any 2013 que afecten a les pagues del 2014 (sistema V Conveni): 

• Paga juny 2014 …………………… 5 mesos (juliol a novembre 2013) 
• Paga setembre 2014 …………….. 2 mesos (octubre i novembre 2013) 

PREVISIÓ del cost de la liquidació dels drets meritats de paga extra 2013: 

Per efectuar aquesta previsió s’ha tingut en compte: 

• Previsió de la liquidació dels contractes iniciats abans de l’1 de desembre de 2013. 
Inclou les previsions de finalització dels contractes temporals així com les previsions de jubilació 
dels contractes fixes. (Els contractes finalitzats de l’1 de gener a 31 de maig de 2014, iniciats 
abans de l’1 de desembre de 2013, ja han estat liquidats) 

• En l’estudi d’aquesta previsió s’ha tingut en compte aplicar la reducció d’una catorzena part de 
l’import de la paga 2013, tal com estableixen els Acords de Govern 19/2013 i 77/2013 de la 
Generalitat de Catalunya (REDUCCIÓ GENCAT 2013). 






