
  

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA , ADMINISTRACIÓNS PÚBLIC AS E XUSTIZA 
Xunta de Persoal dos Servizos Centrais 
Edificio Administrativo San Caetano   -   15771  SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Ante as últimas actuacións levadas a cabo polos Gobernos de Navarra, Estremadura e País Vasco así 
como moitos concellos españois relativas ao pagamento, en xaneiro do vindeiro ano, da paga 
extraordinaria de Nadal dos empregados públicos, mediante este escrito de sinaturas queremos 
formular a solicitude de pagamento da paga extra retirada polo Goberno Estatal no exercicio 
2012. Tendo en conta as manifestacións en contra desta medida expostas en campaña electoral polo 
Sr. Presidente e os datos publicados polo Ministerio de Economía no mes de setembro que reflicten 
o cumprimento do déficit público galego (1,07%), moi por debaixo do obxectivo máximo fixado 
polo Goberno Estatal (1.5%) e dos datos relativos aos das Comunidades sinaladas, que poñen de 
manifesto un déficit público dun 2,50% en Navarra (desprezando a parte de recadación dos tributos 
propios que como Comunidade Foral lle corresponde) e 1,89% en Estremadura. Se ben a adopción 
desta medida nesta Comunidade Autónoma se basea na Sentencia do TC pola que se estima o 
recurso interposto sobre o imposto sobre depósito das entidades bancarias e obriga ao Goberno 
Estatal a pagarlle 240 millóns de euros, esta inxección económicas nas arcas estremeñas suporían 
unha redución do seu déficit en, aproximadamente, medio punto, quedando igualmente por riba do 
déficit galego.  

A dita acción non incumpriría os preceptos sinalados no Real Decreto-Lei 20/2012,  que suprime o 
seu pagamento durante o ano 2012, e estaría dentro da capacidade de autogoberno e competencias 
propias na materia atribuídas á Comunidade Autónoma de Galicia.  

Esta medida significaría poñer en circulación a retribución solicitada nas datas de Nadal, o que 
suporía un incentivo do consumo nuns momentos especialmente difíciles para o sector do comercio.  
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